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Z okazji nadchodz cych wi t Bo ego Narodzenia
prosimy przyj  yczenia wszelkiej pomy lno ci.

Niech Gwiazda Betlejemska rozb y nie pe nym blaskiem
nad naszym miastem i naszymi domami,

niech przyniesie nam dni radosne i nadziej ...
Niech wi ta Bo ego Narodzenia dadz  nam si y

w nadchodz cym Nowym Roku,
by spe ni y si  nasze najlepsze

 i najskrytsze marzenia i pragnienia...
Szcz cia, pomy lno ci, rodzinnego ciep a,

rado ci i u miechu ycz

Prezydent Nowego S cza
Ryszard Nowak

Przewodnicz cy
Rady Miasta Nowego S cza

Jerzy Wituszy ski

R E K L A M A

Wszystkim Czytelnikom DTS życzymy, aby 
sens Świąt Bożego Narodzenia nie zginął 
przygnieciony ogromną stertą prezentów. 
Dystansu do nieistotnych problemów. 
Okazji do chwili skupienia na rzeczach 
najważniejszych. Niech każdy dzień 2012 roku 
będzie zaskakującym prezentem. Abyście w 
dobrym zdrowiu codziennie spotykali samych 
mądrych i życzliwych ludzi.

Życzy „Dobry Tygodnik Sądecki”
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Do zobaczenia za rok
Jakoś dziwnie zrobiło się nam na 
duszy, gdy zobaczyliśmy jak 100–
letnia i mierząca ponad 30 me-
trów ukraińska choinka pada jak 
długa pod ciosami pilarzy, by za 
chwilę udać się w swą ostatnią 
podróż do Watykanu i tam resztką 
tchnienia weselić oczy świętują-
cych Narodziny Bożego Dzieciąt-
ka. Co innego, jak pod siekierkę 
trafiają drzewka ze szkółek le-
śnych, które sadzi się i ścina jak 
trawę. Ale temu dostojnemu stu-
latkowi, który przeżył i cara, i bol-
szewików można było pozwolić 
dokończyć żywota w sposób na-
turalny. Bez stosowania eko – eu-
tanazji. A tu proszę. Ścięto go 
w wolnej Ukrainie. Może dobrze 
się więc stało, że od tego roku na 
sądeckim rynku rozkładać i skła-
dać się będzie plastikowe eko 
– drzewko. Przynajmniej na ko-
niec świątecznego radowania, za-
miast nostalgicznego „żegnaj”, 
wszyscy będziemy mu mogli po-
wiedzieć: „do zobaczenia za rok”.

(JARO)

SMS

NOWA  PRACA
Firma „BATIM” Transport Międzynarodowy i Spedycja, ul. Bazielicha 35, 33-340 Stary Sącz
zatrudni  od zaraz  pracowników na stanowisku: kierowca transportu międzynarodowego
ze względu na odbiór nowych ciągników marki SCANIA

Od kandydatów oczekujemy:    • prawo jazdy kat. C+E,
   • zaświadczenie o niekaralności,
      • ukończony kurs  na przewóz rzeczy,
         • ukończony kurs ADR podstawowy,
            • doświadczenie jazdy po UE

 ZAPEWNIAMY  BARDZO  ATRAKCYJNE  ZAROBKI

Zainteresowanych  prosimy o kontakt telefoniczny: +48 512 284 554, +48 516 187 620, +48 18448 49 25

R E K L A M A

wi t Bo ego Narodzenia
wype nionych spokojem, rado ci  i mi o ci .

Nowego Roku
spe niaj cego wszelkie marzenia,
pe nego szcz cia i powodzenia

yczy Centrum Handlowe
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WARTO WIEDZ IEĆ.  Sądeccy mi-
łośnicy motoryzacji mają nową pa-
sję. W ubiegłym tygodniu został uru-
chomiony pierwszy w Nowym Sączu 
tor kartingowy. Przez chwilę moż-
na się tam poczuć jak kierowca boli-
du Formuły 1.

Tor powstał pod dachem w hali 
o powierzchni ponad 2500 m kwa-
dratowych, w miejscu dawnej hur-
towni spożywczej przy ul. Jana 
Pawła II. Dzięki temu ścigać się bę-
dzie można bez względu na warun-
ki atmosferyczne.

– Tor jest bardzo bezpieczny – za-
pewnia pomysłodawca atrakcji i szef 
prowadzącej tor firmy Power–Max 
Paweł Mordarski. Długość toru to 
360 metrów, a minimalna szerokość 
6 metrów. Na sądeckim torze jeździ 

się szwedzkimi gokartami firmy Ca-
roli, model STINGER PSF GX Honda 
270 cm. Złośliwi żartują, że posiadają 
moc solidnej kosiarki, jednak już po 
pierwszym okrążeniu przekonamy 
się, że możliwości gokartów dostar-
czą nam niezłej dawki adrenaliny. Do 
tego dochodzi możliwość prawdziwej 
sportowej rywalizacji, którą ułatwia 
profesjonalny system pomiaru czasu, 
jakiego używa się w wyścigach For-
muły 1. (WR)

W TYM NUMERZE:

– Z rodziną wychodzi się 
dobrze nie tylko na zdjęciu 
– twierdzi Bogusław Popie-
la, współwłaściciel hotelu 
Beskid.  j Str. 4

Hity i mity mijającego 2011 
roku.  j Str. 5

Bogusław Kołcz nie ma do-
syć edukacyjnych wyzwań. 
Po akademickim gimnazjum 
i liceum teraz otwiera akade-
micką szkołę podstawową.
  j Str. 6

Człowiek ma kaszel, jest 
głodny, zmęczony i boli go 
głowa – czyli Himalaje Jacka 
Gronia.  j Str. 11

Kasia Bieszczad miała już 
nie żyć. Nawet mówiono, że 
zmarła kilka tygodni po wy-
padku motocyklowym. Ale 
stał się cud!  j Str. 12

Ryszard Florek, prezes Za-
rządu Grupy FAKRO, przeko-
nuje, że nie powinniśmy się 
obawiać 2012 roku w go-
spodarce.  j Str. 13

Zaprenumeruj e–tygodnik
Wygodniej już nie będzie! Chcesz bezpłatnie otrzymywać „Dobry Tygo-
dnik Sądecki” w wersji elektronicznej na swój e–mail? Zamów darmową 
prenumeratę na naszej stronie: www.dts24.pl, a każdy kolejny numer 
gazety sam Cię znajdzie. Już kilka tysięcy naszych Czytelników wybra-
ło taką formę otrzymywania DTS. Dzięki temu już w środę wieczór tygo-
dnik trafia do ich skrzynki mailowej. Niebawem nasza gazeta dostępna 
będzie również w wygodnej wersji na tableta i telefon. Jeśli wolisz czytać 
nas w tradycyjnej papierowej wersji, szukaj DTS w jednym z 350 naszych 
punktów kolportażowych na terenie Nowego Sącza i powiatu.

Sprawdź, jakie to wygodne! Wszystkie numery archiwalne 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” dostępne są w jednym miejscu: 

www.dts24.pl. A w redakcji (ul. Żywiecka 25) możesz otrzymać 
archiwalne numery DTS w wersji papierowej.

Sny o potędze 
Podczas niedawnej konferencji liderów 
Solidarnej Polski, poseł Arkadiusz Mular-
czyk skrupulatnie i z aptekarską wręcz 
dokładnością wyliczył, że liczba człon-
ków nowej formacji jest większa od licz-
by członków jego starej formacji. Przechył 
wprawdzie jest minimalny, ale poselskie 
oko cieszy. Duszę zresztą również. Gdy-
by jednak przyjrzeć się danym liczbowym, 
a te oscylują w okolicach 30 – 50 towa-
rzyszy broni dla każdego z hufców, po-
wodów do radości może być już znacznie 
mniej. Tym bardziej, że jeszcze niedaw-
no, gdy poseł był centurionem PiS, zastępy 
jego legionistów i pretorianów sięgać mia-
ły setek, a w przypływie hurraoptymizmu 
nawet tysięcy wojów. Co ciekawe, obecny 
przedział „około” wynika z tego, że część 
druhów, jako rzekł sam poseł, może 
być już martwa. Słowem padli lub zostali 
padnięci zanim ruszyli w bój. No i jak wy-
tłumaczyć matematycznie, że coś, co kie-
dyś się po trzykroć mnożyło, nagle się po-
dzieliło, potem odjęło, a z tego, co zostało, 
wyciągnęło trzeci pierwiastek. No chyba 
tylko tym, że kiedyś te wielkie liczby po-
tęgowały się, ale tylko w snach… W snach 
o potędze. (JARO)

SMS

Bolidem pod dachem
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NA WOKANDZIE .  Dziennikarze po-
zwani przez byłego senatora Tadeusza 
Skorupę protestowali w poniedziałek 
(19 grudnia) przed Sądem Rejonowym 
w Nowym Sączu przeciwko paragra-
fowi 212 kodeksu karnego stanowią-
cym o pomówieniu. Ich zdaniem ogra-
nicza on wolność słowa dziennikarzy. 
W sądzie cywilnym wygrali, teraz liczą 
na podobną decyzję w wydziale karnym. 
W poniedziałek odbyli pierwszą rozpra-
wę pojednawczą.

Jerzy Jurecki z „Tygodnika Pod-
halańskiego” i Józef Słowik z No-
wotarskiej Telewizji Regionalnej 
zaprezentowali się w czerwonych 
kombinezonach stylizowanych na 
te zarezerwowane dla najniebez-
pieczniejszych przestępców. Jak 
sami zaznaczają:

– Nie przebraliśmy się tak z powo-
du dzisiejszej rozprawy, ale chcemy 
zamanifestować, że w Polsce ogra-
niczana jest wolność słowa – mówili.

Były już senator Tadeusz Skorupa 
zarzucił dziennikarzom, że napisali 
o nim artykuł zawierający niepraw-
dziwe, pomawiające go informacje. 
Zarzucili mu w nim, że w sposób nie-
zgodny z prawem chciał wyłudzić od 
jednego z biznesmenów działkę, na 
której planował postawić wiatrak. 
Tadeusz Skorupa proponował w za-
mian wycofanie się przez jego żonę 
z przetargu o jedną z działek, któ-
rą chciał kupić ten biznesmen. Całą 
rozmowę dziennikarze zarejestro-
wali dzięki podsłuchowi.

– Wystarczy tryb cywilny, w któ-
rym jedną sprawę już wygraliśmy. 
To jest marnowanie publicznych 
pieniędzy, żeby te same zeznania, 
tych samych świadków były przed-
stawiane ponownie, a jedynie przed 
innym składem sędziowskim – mó-
wił Józef Słowik. 

– Tadeusz Skorupa skorzystał je-
dynie z możliwości, jaką daje mu 
paragraf 212, a podobnych w Eu-
ropie jest niewiele. Protestujemy 
przeciwko temu zapisowi w kodek-
sie karnym – wtórował mu Jerzy 
Jurecki.

Dziennikarze, przeciwko którym 
toczy się postępowanie karne, pod-
kreślają, że tym samym są traktowa-
ni jak pospolici przestępcy. Rozpra-
wa miała charakter pojednawczy, ale 
odbyła się za zamkniętymi drzwiami, 

co według Józefa Słowika tylko po-
twierdza fakt poważnego ogranicze-
nia wolności słowa w Polsce. Ograni-
czona jest też ich wolność osobista, 
bo osoba skazana w procesie kar-
nym zostaje wpisana do Krajowego 
Rejestru Skazanych. Nie może więc 
pełnić funkcji publicznych, uzyskać 
wizy, na przykład do Stanów Zjed-
noczonych, a ponadto zostaje obję-
ta nadzorem kuratora.

– Na dzisiejszej rozprawie nie 
doszło do pojednania stron i spra-
wa została skierowana na rozprawę 
w wyznaczonych terminach, czy-
li 8 i 27 lutego oraz 21 marca 2012 r. 
– mówi Lucyna Franczak z biura pra-
sowego Sądu Okręgowego w No-
wym Sączu.

Tadeusz Skorupa żąda przeprosin. 
Według pozwanych dziennikarzy by-
łoby to równoznaczne z przyznaniem 
się do kłamstwa, czego, jak twierdzą, 
nie zrobili, a świadczyć ma o tym wy-
nik rozprawy z powództwa cywilne-
go. Czekają więc na kolejne rozpra-
wy i liczą, że w przyszłości przypadki 
takie jak ich pomogą w zmianie obo-
wiązującego prawa, pozwalającego 
zamykać do więzienia dziennikarzy 
za to, co napisali. Nie kwestionu-
ją przy tym dochodzenia praw z po-
wództwa cywilnego, bo jak mówią 
„może zdarzyć się tak, że dzienni-
karz coś przeskrobie”.

(KF)

Możesz mieć dobrą pracę!
Poszerzamy zespół doradców w Nowym Sączu

X  Chcesz nauczyć się nowego zawodu 
pod okiem doświadczonych doradców?

X  Masz lub miałeś doświadczenie 
w ubezpieczeniach?

X Chcesz dobrze zarabiać?
X Lubisz ludzi i jesteś otwarty?
X Dobrze czujesz się w sprzedaży?

Jeżeli przynajmniej raz odpowiesz na TAK
Zadzwoń na  nr tel. 604 233 342 

i umów się na spotkanie

nsacz@aviva.pl

R E K L A M A

R E K L A M A

Szeroki wybór leków gotowych, 
parafarmaceutyków, ciśnieniomierzy

ZRÓB ZAKUPY JUŻ TERAZ

NA KOSMETYKI VICHY do końca roku 10  proc. rabatu
•  APTEKA MEDICORUM Nowy Sącz, Romanowskiego 1, 

tel. 18 442 - 19 - 51

•  APTEKA MEDI-FARM Nowy Sącz, Limanowskiego 1, 
tel. 18 547 - 54 - 44

•  APTEKA CENTRUM Piwniczna-Zdrój, Rynek 2 
tel. 18 446 - 54 - 68

od 1 stycznia 2012 r zdrożeje część leków.

ZAPRASZAMY

UWAGA – KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”  UKAŻE SIĘ W CZWARTEK 12 STYCZNIA

ABSURDY.  Po ostatnich manifesta-
cjach opozycji, Władimir Putin za-
powiedział wprowadzenie kontro-
li Internetu w Rosji. Starosta powiatu 
limanowskiego Jan Puchała okazał 
się szybszy od rosyjskiego premie-
ra. Na komputerach w siedzibie sta-
rostwa nie można już wejść na stro-
nę portalu Limanowa.in. 

Portal został wpisany na listę za-
blokowanych stron. Blokada do-
tyczy komputerów urzędników 
starostwa oraz Powiatowego Urzę-
du Pracy, jak również bezpłatne-
go bezprzewodowego internetu, 
z którego mogą korzystać klienci 
urzędów. Starosta nie chciał podać 
przyczyny takiej decyzji. Komen-
tarza udzielił jego asystent ds. kon-
taktów z mediami, Andrzej Florek:

– W związku z pojawiający-
mi się w ostatnim czasie nega-
tywnymi komentarzami na te-
mat pracy urzędników Starostwa 
Powiatowego w Limanowej, za-
wierającymi informacje o korzy-
staniu przez nich w czasie pracy 

z portali społecznościowo–infor-
macyjnych, został zablokowany 
dostęp do tychże stron. Działanie 
to ma służyć podniesieniu jako-
ści pracy i efektywnego wykorzy-
stania czasu przez pracowników 
urzędu.

Jak podniesie to jakość pracy 
asystenta ds. mediów? Tego nie 
wiadomo, wiadomo jedynie, że 
w pracy on również nie ma dostę-
pu do naszego portalu. 

Komentarzy pracowników 
urzędu przytaczać nie będziemy. 
Większość na wiadomość o blo-
kadzie zareagowała znaczącym 
uśmiechem, dodając, że „na sta-
rostę” coś pewnie na portalu na-
pisano, ale przeczytają to dopie-
ro w domu. 

Po sprawdzeniu dostępu do Li-
manowa.in w urzędzie, czujemy się 
wyróżnieni. Okazuje się, że z in-
nych portali informacyjnych, za-
blokowano tylko nasz. Urzędnicy 
mogą nawet wchodzić na strony 
„dla dorosłych”. 

KUBA TOPORKIEWICZ 

Polub nas na święta!

Wejdź na stronę 

www.dts24.pl, 
kliknij 

i dołącz do naszych 

facebookowych fanów!

Starosta zablokował 
stronę Limanowa.in

Paragraf 212 ogranicza 
wolność słowa mediom
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Do cz do nas! Zrealizuj swoje pasje!
 Podejmij wyzwanie!
 Zosta  o nierzem 

Narodowych Si  Rezerwowych.
REKRUTACJA I NABÓR:

WKU w Nowym S czu, ul. Czarnieckiego 13
tel. 18 443 77 55, 

http://www.nowysacz.wku.wp.mil.pl

R E K L A M A

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia kibicom wszystkich drużyn.
A naszym wiernym sympatykom podziękowania za serce w 2011 r. 

i życzenia wielu wspólnych wspaniałych chwil w 2012 r.
Życzą piłkarze oraz Zarząd MKS Sandecja

ROZMOWA 
z BOGUSŁAWEM POPIELĄ, 
przewodniczącym Rady 
Nadzorczej firmy Centrum, 
współwłaścicielem hotelu 
Beskid w Nowym Sączu

- Hotel Beskid zyskał kolejną, czwar-
tą gwiazdkę, co to oznacza dla go-
ści i firmy?

- Dla klientów, ale i dla Nowego 
Sącza, to dodatkowy element, który 
wzbogaca naszą i miasta ofertę - za-
równo biznesową, jak i turystycz-
ną. Choć zdajemy sobie sprawę, 
że nigdy nie staniemy się Kryni-
cą. Dodatkowa gwiazdka, związana 
z uruchomieniem nowych atrakcji: 
kręgielni Magnum Bowling, SPA; 
oraz nowym wystrojem i wypo-
sażeniem pokoi, z pewnością umi-
li pobyt naszym dotychczasowym 
gościom i przyciągnie nowych oraz 
ponownie tych, którzy ze względu 
na niski standard przestali tu przy-
jeżdżać. Powiedzmy sobie szczerze, 
kiedy kupowaliśmy hotel, nie za-
sługiwał on nawet na jedną gwiazd-
kę. Bardziej przypominał muzeum. 
- Nowy Sącz potrzebuje hotelu o ta-
kich standardach?

- Wbrew pozorom to nie jest 
małe miasto. Swoją lokaliza-
cję mają tu średnie i duże firmy 
znane na rynkach międzynaro-
dowych. Myślę, że stworzyliśmy 
dla nich odpowiednie miejsce do 
przyjmowania swoich kontrahen-
tów, bazę do nawiązywania kon-
taktów i podpisywania, miejmy 

nadzieję, dobrych umów. Hotel, 
jeszcze kiedy zarządzał nim Or-
bis, od zawsze miał charakter biz-
nesowy.  Nie chcemy zmieniać 
jego charakteru. Po załatwieniu 
spraw służbowych, goście, ma-
jąc u nas bazę wypadową, zawsze 

mogą skorzystać z atrakcji, jakie 
oferuje Sądecczyzna.  
- Poza SPA i kręgielnią dużym atutem 
hotelu może być kasyno. Jeśli decy-
zja ministerstwa o przyznanie koncesji 
będzie pozytywna, zagramy w Beski-
dzie w ruletkę?

- Byłoby fajnie, gdyby kasyno 
tu zagościło. To dodatkowy ele-
ment, który przyciągnie gości, 
a Nowy Sącz byłby wymienia-
ny  jako miejsce atrakcyjne, gdzie 
można się dobrze zabawić. Ponie-
waż decyzja jeszcze nie zapadła, nie 

remontowaliśmy też części parte-
rowej hotelu, gdzie mogłoby po-
wstać kasyno. 
- Centrum to rodzinna firma, a z ro-
dziną - jak wiadomo - najlepiej wy-
chodzi się na zdjęciu…

- Jesteśmy zatem zaprzeczeniem 
tego powiedzenia. 26 lat wspólne-
go prowadzenia firmy to nie mogą 
być pozory i tylko fotografie. Wraz 
z braćmi – Henrykiem, który jest 
prezesem firmy, i młodszym Rafa-
łem – potrafimy wspólnie działać. 
Co nie znaczy, że zawsze jesteśmy 
zgodni. Mamy różne charaktery, 
różne wizje. Niemniej kłócić się 
twórczo jest jak najbardziej wska-
zane. Zainwestowaliśmy w hotel 
środki wypracowane przez firmę 
przez wiele lat. Teraz do wspólne-
go biznesu wchodzą już nasze dzie-
ci. Mamy świadomość, że to długo-
falowa inwestycja. 
- Przejmując hotel, przejęliście tak-
że jego załogę. Choć wcale nie musieli-
ście. To była słuszna decyzja?

- Wiele osób dziwiło się, że tak 
postąpiliśmy. Mieliśmy przecież 
czystą kartę. Kupiliśmy sam budy-
nek, Orbis bowiem zwolnił wcze-
śniej wszystkich swoich pracowni-
ków, dając im odprawy. Złożyliśmy 
każdemu z dotychczasowej zało-
gi hotelu propozycję pracy. Więk-
szość skorzystała i myślę nie żałuje. 
My również, bo załoga to filar na-
szego przedsięwzięcia. 

Rozmawiała (KG)
Relację z uroczystości nadania 

czwartej gwiazdki czytaj na:
 www.sacz.in 

Biznes

Z rodziną nie tylko na zdjęciu 

Do wspólnego biznesu braci Popielów wchodzą już ich dzieci. Na zdjęciu Henryk i Rafał oraz Bogusław 
w raz z córką Karoliną, odpowiedzialną za rozwój hotelu Beskid
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Zdrowych i radosnych wi t Bo ego Narodzenia,
pomy lno ci w yciu osobistym, rodzinnym 
i ca ej gminnej wspólnoty w Nowym Roku

JACEK LELEK
pe ni cy funkcj  Burmistrza Starego S cza

KAZIMIERZ GIZICKI
przewodnicz cy Rady Miejskiej w Starym S czu

R E K L A M A

www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

MAJSTERSZTYK ROKU
Niestety będzie o polityce. Niestety, bo 
wszyscy jesteśmy nią zmęczeni i przy-
najmniej w święta chcielibyśmy nie 
politykować. Ale nie da się! To była 
prawdziwa sensacja. Sensacja, bo kto 
z 68 808 wyborców w naszym okręgu 
oddając 9 października głos na Arkadiu-
sza Mularczyka, Edwarda Siarkę i An-
drzeja Romanka myślał, że oddaje głos 
na PiS, ten się mylił. Oddał głos na Soli-
darną Polskę, która zdobyła rewelacyjny 
wynik, choć w dniu wyborów nikt o niej 
jeszcze nie słyszał. I to był właśnie praw-
dziwy majstersztyk polityczny!

CYTAT ROKU
Bezapelacyjnie były wójt Tymbarku 
Stanisław Pachowicz, który dowodząc 
podczas procesu, iż w przeszłości 
nie współpracował z komunistyczną 
Służbą Bezpieczeństwa zwrócił się 
do Wysokiego Sądu słowami: „Takie-
go wała! Nie przyznam się!” No i nie 
przyznał się do kłamstwa w oświad-
czeniu lustracyjnym. Za to dziś prze-
chodzi do historii, jako ten, który wie 
jak z sądami rozmawiać, żeby tra-
fić na czołówki wszystkich gazet. 
Gratulujemy pijarowskiej pracy nad 
wizerunkiem!

GADUŁA ROKU
Były poseł PSL Bronisław Dutka, który 
w zakończonej w październiku kadencji 
przegadał przez telefon 85 tys. zł, bijąc 

rekord polskiego parlamentaryzmu. 
Zmartwienia nie było, bo kosmiczny 
rachunek posła Dutki pokryliśmy so-
lidarnie wszyscy, zrzucając ciężko za-
robione złotówki do państwowej kasy. 
Elektorat uznał jednak, że nie warto 
w przyszłości ryzykować i nie wybrał 
ponownie Bronisława Dutki do Sej-
mu. Słusznie, bo dosyć mamy płace-
nia własnych rachunków, więc po co 
nam jeszcze poselskie faktury za te-
lefon? Za karę Dutka, jak na ludowca 
przystało, został zesłany do pracy na 
roli. Konkretnie nową rolą byłego po-
sła jest rola dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kar-
niowicach. Dyrektor to dopiero potrze-
buje sobie podzwonić!

SŁAWA ROKU
Pani sprzątaczka z II LO w Nowym Są-
czu, która zdobyła światowy rozgłos, 
kiedy przecierała szmatą okno, stojąc 
nad przepaścią. Kto wie, może nawet 
myła to okno płynem do szyb marki 
„Bronisław Dutka”, bowiem przed wy-
borami pojawiła się na rynku krótka, 
ekskluzywna linia czyścidła, co zbie-
gło się w czasie z premierą wody toa-
letowej „David Beckham”. Balans pani 
sprzątaczki na parapecie uchwycił jakiś 

domorosły paparazzi, a jej wysokościo-
wy aerobik mógł się skończyć tragicz-
nie. Nie dla niej jednak, ale dla dyrek-
tora Tadeusza Orlicza, który zobaczył 
dramatyczne zdjęcie w internecie na 
dwa dni przed odejściem na emery-
turę po 40 latach pracy i już łapał się 
za serce. Na szczęście w szpitalu zna-
lazł się tylko towarzysko, odwiedza-
jąc swojego kolegę Stanisława Pasonia.

FOTOREPORTER ROKU
40–lecie pracy obchodził też red. Sta-
nisław Śmierciak, który w swojej nie-
łatwej reporterskiej robocie tysiąc razy 
częściej niż pani sprzątaczka ryzykował 
życie, ale nikt mu przy tym nie zrobił 
zdjęcia. Redaktor Staszek zrobił już za 
to zdjęcia wszystkim na Sądecczyźnie. 
Żeby mieć absolutną pewność, że ni-
kogo nie przeoczył, Śmierciak robi te-
raz zdjęcia nawet dzieciom przycho-
dzącym na świat i drukuje w swojej 
gazecie. Dzięki temu równie bogatej 
bazy danych jak Staszek nie ma na-
wet FBI i Interpol. Brakuje jeszcze tyl-
ko odcisków palców.

ZUPA ROKU
A wracając jeszcze do pani sprzą-
taczki na parapecie. Przed wielu laty 

Polacy dorabiali się fortun, sprzątając 
mieszkania i biura w Chicago, czasa-
mi myjąc okna sto razy wyżej niż to 
w II LO. Teraz oprócz wielkich pienię-
dzy dzięki sprzątaniu można zyskać 
jeszcze większą sławę. Dla przykła-
du Magda Gessler, słynna właścicielka 
warszawskich restauracji, w Nowym 
Sączu mogła liczyć na dużo gorszą 
fuchę. W jednej z pizzerii ograniczyła 
się do gotowania zupy, pomalowania 
ścian i umycia podłogi. To wystarczy-
ło, żeby program telewizyjny, w któ-
rym główne role grały chochla i mio-
tła, chciały obejrzeć setki tysięcy ludzi. 
Widocznie nie mieli akurat nic lepsze-
go do roboty.

MECZ ROKU
Bezapelacyjnie pucharowy pojedynek 
Limanovia – Wisła Kraków. Przyjazd 
mistrza Polski do Limanowej wywo-
łał takie zainteresowanie i poruszenie, 
że kibice zasiedli nawet na balkonach, 
drzewach i pobliskich wzgórzach. Na 
szczęście na boisku wygrała Wisła. 
Jakby tego zwycięstwa było mało, to 
całkiem niedawno PZPN przyznał Wi-
śle jeszcze wygraną walkowerem, bo-
wiem w Limanovii grał nieuprawniony 
zawodnik. Aż strach pomyśleć, co by 

się działo, gdyby na boisku wygrała Li-
manovia, a później walkower przyzna-
no Wiśle! Teraz to nieważne już. I tak 
telewidzowie nie zapamiętają żadne-
go z goli, jakie padły w Limanowej, ale 
zapamiętają małoletniego kibica dłu-
biącego w nosie i zjadającego urobek 
na oczach kamery. Chłopczyk pobił re-
kordy wyświetleń na YouTubie, a Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci komentowa-
ło, że na innych stadionach najmłodsi 
jedzą raczej chipsy, choć te może są 
mniej zdrowe.

BŁĄD ROKU
Chodzi nam o błąd ortograficzny, bo 
życiowych błędów popełniamy co-
dziennie mnóstwo, więc trudno było-
by wybrać ten najlepszy. Ortograficzny 
błąd roku popełniła zaś redakcja „Do-
brego Tygodnika Sądeckiego” pusz-
czając w tytule słowo „homonto” wła-
śnie tak pisane. Każde dziecko zaś wie, 
że chomąto pisze się akurat jak w tym 
zdaniu. No właśnie, tylko kto jesz-
cze wie, co to jest takiego chomąto? 
Najmłodszym wyjaśniamy, że to taka 
uprząż (tylko co to jest uprząż?), którą 
zakłada się koniowi, by mógł ciągnąć 
wóz (tylko co to jest wóz?). Zapewnia-
my jednak, że nie zrobiliśmy tego błędu 
z nieuctwa. Na swoje usprawiedliwie-
nie mamy tylko to, że Adam Mickiewicz 
też nie wiedziałby jak się pisze „hake-
rzy” albo „gigabajty”.

ANDRZEJ CHOMĄTEK & MARZENA SZPAK

Hity i mity 2011 roku
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EDUKACJA.  Rozmowa 
z BOGUSŁAWEM KOŁCZEM, 
dyrektorem Akademickiego 
Liceum i Gimnazjum 
w Nowym Sączu, który 
od 1 września 2012 r. do 
swojej niepublicznej szkoły 
zaprasza… 7–latków

– Akademicka Szkoła Podstawowa, czy-
li – używając skrótu – ASP. To dość 
zuchwałe…

– Nazwa ASP nie jest zu-
chwała. Mamy już Gimna-
zjum Akademickie i Li-
ceum Akademickie, więc 
w naturalny sposób po-
wstała Akademicka 
Szkoła Podstawowa. 
Zuchwałe dla niektó-
rych może być okre-
ślenie „akademickie”. 
Ale kto nie jest zuchwa-
ły w planach i ambicjach, do 
niczego nigdy nie dojdzie. Jako 
pierwsi w Nowym Sączu użyliśmy go 
przed laty, tworząc niepubliczne i eks-
perymentalne liceum i gimnazjum, 
wzbudzając przy tym różne reakcje 
dyrektorów innych szkół i rodziców, 
którzy dopytywali, co rozumiemy pod 
pojęciem akademickości. Tymczasem 
od wielu lat ściśle współpracujemy 
z ośrodkami akademickimi. A w mo-
mencie, kiedy rektor Krzysztof Paw-
łowski w 1999 roku, u szczytu potęgi 
WSB – NLU, zaproponował nam bez-
pośredni patronat i wspólne stworze-
nie szkoły nowatorskiej, doszliśmy do 
wniosku, że stawianie nacisku na ja-
kość kształcenia właśnie w połącze-
niu z bazą naukową uczelni (Uniwer-
sytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą 
Pedagogiczną – obecnie Uniwersyte-
tem Pedagogicznym, Uniwersytetem 
Wrocławskim i WSB) pozwala szko-
le nabrać charakteru akademickiego. 
Teraz chcemy, aby szkoła podstawo-
wa, która jest naszym najmłodszym 
dzieckiem, również taki status i po-
ziom kształcenia miała. 
– Jest niż demograficzny, a Pan się pory-
wa na zakładanie szkoły?!

– Jest niż, spada zainteresowanie 
słabymi szkołami i wzrastają jednocze-
śnie wymagania od szkół dobrych. My 
nie startujemy ze szkołą, która ma liczyć 
700, ale maksymalnie, w całym budyn-
ku, około 150 – 200 uczniów. Od same-
go początku, kiedy tworzyłem jeszcze 
publiczne IV Liceum, a potem szkoły 
akademickie, stawiamy przede wszyst-
kim na komfort nauki i bezpieczeń-
stwo powierzonych nam podopiecz-
nych. Bezpieczeństwo – prestiż – radość 
wiedzy. Dlatego nasza szkoła była i bę-
dzie zawsze kameralna. W ASP chcemy 
stworzyć od najbliższego roku szkolne-
go tylko dwa oddziały, w których w su-
mie będzie się uczyło – a przede wszyst-
kim cieszyło z nauki – nie więcej niż 40 
uczniów. 
– Do tej pory pracował Pan z młodzieżą, 
nie ma Pan obaw przed przyjęciem 7–lat-
ków? Szkoła jest na to przygotowana?

– Oczywiście, że się obawiam, bo od 
20 lat stawiamy sobie zawsze najwyżej 
poprzeczkę. Obawy na szczęście mnie 
tylko dopingują do tego, by udowodnić 
sobie i rodzicom, że sprostam ich ocze-
kiwaniom. A rodzice dziś oczekują od 
szkoły, że w komfortowych warunkach 
godny zaufania pedagog przygotuje ich 
pociechy do egzaminów zewnętrznych 
– by bez trudu mogli przejść na dalszy 
szczebel kształcenia. Oczekują także, by 
szkoła, otaczając właściwą opieką swych 
wychowanków, rozwijała ich wrodzone 
oraz kształtowane od najmłodszych lat 
talenty i umiejętności. Na zaufanie i re-
nomę oczywiście pracuje się latami. Z za-
ufania naszych rodziców w Akademic-
kich szkołach bardzo jesteśmy dumni. 
– Co zatem oferuje Pan rodzicom i ich 
dzieciom, czego nie otrzymają w szko-
le publicznej?

– W obecnym systemie kształce-
nia i prowadzenia szkół w naszym kra-
ju szkoła niepubliczna ma tę zaletę, że 
może swobodniej dysponować cza-
sem poświęconym podopiecznym, 

środkami finansowymi, programem 
nauczania i zatrudnieniem pracowni-
ków. ASP stawia sobie za cel, po pierw-
sze funkcjonowanie jako „akademia 
wiedzy”, po drugie zapewnienie 7–lat-
kom maksymalnie rodzinnej atmosfe-
ry, po trzecie maksymalne z możliwych 
dzisiaj w placówkach oświatowych 
bezpieczeństwo. Ofertę podstawową: 
funkcje dydaktyczne i opiekuńczo–wy-
chowawcze wzbogacamy i poszerzamy 
do godzin popołudniowych i wieczor-
nych. W ramach dodatkowych lekcji 
proponujemy zajęcia artystyczne (mu-
zyczne, plastyczne), warsztaty teatral-
ne i filmowe, podstawy informatyki, 
grafiki i animacji komputerowej oraz 
szeroko pojętą edukację dla zdrowia. 
Chcemy, by sport, prowadzony przez 
najlepszych i doświadczonych w pracy 
z dziećmi fachowców, był ważnym ele-
mentem w rozwoju naszych uczniów. 
Ponadto kładziemy nacisk na naukę ję-
zyków obcych. Proponujemy do obo-
wiązkowych zajęć z angielskiego, do-
datkowe lekcje z wybranego języka: 

francuskiego lub niemieckiego, a jeśli 
będzie takie zapotrzebowanie również 
hiszpańskiego, włoskiego czy rosyjskie-
go. Co ważne – deklarujemy zapewnie-
nie opieki nad uczniami także w czasie 
ferii i wakacji szkolnych, gdy rodzice nie 
mogą sobie pozwolić na urlopy w pracy.
– Bezpieczne jest połączenie gimnazja-
listów, licealistów z 7–latkami w jednym 
budynku?

– Dostosowaliśmy budynek przy Ja-
giellońskiej 63 do obowiązujących wy-
mogów. Zależy nam, by dzieci czuły się 
w szkole naprawdę bezpiecznie, więc 
część przeznaczoną dla ASP oddzielili-
śmy od gimnazjum i liceum. Na parte-
rze budynku, obok sal siedmiolatków 
funkcjonuje stanowisko ochrony, pra-
cownik profesjonalnej firmy zapew-
niającej dodatkowo bezpieczeństwo, 

system monitoringu wewnętrznego 
i zewnętrznego. Uruchomimy również 
osobne wejście do szkoły, a sale do zajęć 
wczesnoszkolnych zostaną przystoso-
wane do wieku uczniów. Przygotowu-
jemy kąciki zabaw w salach lekcyjnych 
i na sali gimnastycznej oraz miejsce do 
rekreacji na podwórku szkolnym. Do 
dyspozycji najmłodszych będzie rów-
nież stołówka i świetlica, czynna co naj-
mniej do 16.30, a w miarę potrzeb na-
wet do 18. Przebywający tam uczniowie 
będą mogli rozwijać zainteresowania, 
spożyć ciepły posiłek, odpocząć przy 
zabawie, odrobić zadanie domowe na 
następny dzień. Gdybym miał polecić 
swoim znajomym szkołę dla dziecka, 
to zwróciłbym także uwagę, w jakim 
otoczeniu i środowisku ich pociecha 
będzie w budynku szkolnym przeby-
wać. Zagrożeniem może być wylewa-
jący się z sal na przerwach tłum 9–13 
latków. U nas mamy do czynienia z zu-
pełnie innymi wiekowo uczniami, sied-
miolatki będą w swoich salach, na swo-
ich przerwach, ze swoimi opiekunami, 
a jakikolwiek kontakt naszych gimna-
zjalistów i licealistów przed lekcjami 
czy po ich zakończeniu z przebywają-
cymi w budynku 7–latkami będzie tylko 
wszystkim pomagał. Obserwuję zacho-
wania uczniów, którzy nieraz przypro-
wadzają swoje młodsze rodzeństwo do 
szkoły. I oni, i ich rówieśnicy w naszej 
szkole są niesłychanie odpowiedzial-
ni i opiekuńczy. Uważam, że takie po-
łączenie oddziałuje wychowawczo na 
jednych i drugich. Jedni uczą się ser-
deczności i opiekuńczości, drudzy dzię-
ki temu mogą czuć się jeszcze bardziej 
bezpiecznie. 

Rozmawiała (PEK)

R E K L A M A

R E K L A M A

UWAGA – KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”  UKAŻE SIĘ W CZWARTEK 12 STYCZNIA

W ASP chcemy stworzyć od najbliższego roku 
szkolnego tylko dwa oddziały, w których w sumie 

będzie się uczyło – a przede wszystkim cieszyło z nauki 
– nie więcej niż 40 uczniów   FOT. PIOTR DROŹDZIK

Stawiamy na komfort nauki i bezpieczeństwo
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ROZMOWA  z ks. dr. 
TOMASZEM ATŁASEM 
– dyrektorem krajowym 
Papieskich Dzieł Misyjnych

– Pochodzi Ksiądz z Tymbarku, to tu 
zrodziło się powołanie, aby zostać 
misjonarzem?

– Początków mojego powołania 
misyjnego trzeba rzeczywiście szu-
kać w Tymbarku. Z mojej rodzin-
nej miejscowości wywodzi się kilku 
misjonarzy. Jeden z nich, już nie-
żyjący, ks. Andrzej Kurek dla mnie 
jako małego chłopca był wzorem. Ile-
kroć przyjeżdżał i spotykał się z nami, 
opowiadając o swojej pracy w Kongo, 
w moim sercu kiełkowało ziarenko 
tęsknoty, by może kiedyś zostać mi-
sjonarzem. Potem kolejne lata nauki, 
poszukiwania i pogłębianie tego te-
matu sprawiły, że zdecydowałem się 
wkroczyć na misyjną drogę.
– Nie brakuje Księdzu tego zwykłego by-
cia misjonarzem?

– Powiem szczerze, że gdy przy-
gotowywałem się do wyjazdu do 
Republiki Konga, w najmniejszym 
stopniu nie przypuszczałem, że 
wrócę do kraju, by pracować na 
rzecz misji i to na odpowiedzial-
nych stanowiskach: sekretarza Ko-
misji Misyjnej Episkopatu Polski, 
delegata ds. misjonarzy i od ubie-
głego roku dyrektora krajowego 

Papieskich Dzieł Misyjnych. Kiedy 
z racji pełnionych obowiązków wi-
zytowałem misjonarzy w prawie 50 
krajach świata, za każdym razem po 
takim spotkaniu wracała tęsknota, 
żeby kiedyś znów wrócić na misyj-
ny szlak. Jednak decydując się zostać 
księdzem, wiedziałem, że podstawą 
posługi kapłańskiej musi być dys-
pozycyjność wobec Kościoła. Skoro 
Kościół powierzył mi aktualnie takie 
obowiązki, mam je pełnić jak najle-
piej. Jeśli to będę robił, to dzieło mi-
syjne na tym skorzysta.
– Odwiedził Ksiądz misje m.in. w Czadzie, 
Peru, Rwandzie, Ekwadorze. Gdzie jest 
najtrudniej polskim misjonarzom?

– Stereotypowo wiele osób są-
dzi, że najtrudniej jest tam, gdzie jest 
trudny klimat czy inne niedogodno-
ści. Natomiast z opinii samych misjo-
narzy wiem, że najtrudniej pracuje się 
tam, gdzie panuje jakiś zbrojny kon-
flikt. Tego doświadczałem w Kongo, 
ale chyba na zawsze pozostanie mi 
w pamięci wizyta w Rwandzie, gdzie 
rozmawiałem z misjonarzami, którzy 
przeżyli tragedię wymordowania mi-
liona ludzi w 1994 r. Oni ciągle wspo-
minają te dramatyczne wydarzenia. 

Tam, gdzie jest wojna, pracuje się 
najtrudniej.
– Polscy misjonarze starzeją się i co-
raz trudniej znaleźć nowych chętnych do 
wyjazdu na misje? 

 – W porównaniu do innych misjo-
narzy europejskich Polacy ciągle na-
leżą do ludzi stosunkowo młodych, 
ta średnia wieku nie jest aż tak wy-
soka, ale rzeczywiście liczba decy-
dujących się na wyjazd, zmniejsza się. 
Wcześniej każdego roku do wyjazdu 
przygotowywało się trzydziestu kilku 
przyszłych misjonarzy. Teraz w Cen-
trum Formacji Misyjnej w Warszawie 
przygotowują się 24 osoby, dwa lata 
temu było ich 18. 

– Jakie są powody spadku zainteresowa-
nia misjami?

– Sprawa jest złożona. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, choć-
by czytając encyklikę Redemptoris 
Missio Jana Pawła II, że jeżeli ktoś za-
fascynował się osobą Jezusa Chry-
stusa i jego Ewangelią, to nie może 
tego daru zatrzymać dla siebie. Bę-
dzie odczuwał naturalną potrzebę, 
żeby dzielić się Ewangelią i miłością, 
której doświadczył. Więc być może 
to autentyczne przeżywanie wiary 
nie jest aż tak głębokie, jakby należa-
ło tego oczekiwać. Po drugie wszyscy 
jesteśmy obciążeni skutkami grzechu 
pierworodnego i przyzwyczajeni do 

w miarę wygodnego, stabilnego ży-
cia. Dotyka to niestety także księży 
i siostry zakonne. Być może dlate-
go trudniej zdecydować się na nie-
łatwą pracę.
– Przybywa za to świeckich misjonarzy?

– Jest sporo osób świeckich, któ-
re chciałyby wyjechać na misje, trze-
ba jednak dwie rzeczy podkreślić. Nie 
wszyscy świeccy tak do końca zdają 
sobie sprawę, co to znaczy wyjechać 
na misje, czy odczuwać misyjne po-
wołanie – bywa, że szukają misyjnej 
przygody. Poza tym kapłanowi czy 
siostrze zakonnej po wieloletniej po-
słudze misyjnej jest łatwiej wrócić, 
misjonarz świecki musi borykać się 
z kwestią znalezienia pracy, mieszka-
nia czy założenia rodziny. To są rzeczy 
trudne, dlatego młodzi ludzie, któ-
rzy chcieliby pracować na misjach, 
w większości decydują się na wy-
jazd jako wolontariusze. Wyjeżdża-
ją na kilkanaście miesięcy, by potem 
wrócić do swoich obowiązków. My-
ślę, że jest to racjonalne.
– 26 grudnia tradycyjnie ruszą Kolędni-
cy Misyjni.

– Akcja „Kolędnicy Misyjni”, która 
funkcjonuje już od 18 lat, rozwija się 
bardzo pięknie, ktoś nawet określił 
ją mianem jednego z lepszych pro-
gramów wychowawczych dla dzie-
ci. Wiadomo, że ci młodzi kolędują-
cy ludzie, zbierający jakieś ofiary dla 
swoich rówieśników, uczą się wraż-
liwości na potrzeby tych, którym go-
rzej się dzieje. Poza tym kolędowa-
nie to jest autentyczne świadectwo, 
które niejednego skłania, żeby za-
interesować się problematyką dzieci 
z krajów misyjnych i realnymi trud-
nościami, jakie ich dotykają. Każdego 
roku wybieramy bowiem jeden kraj, 
któremu chcemy poprzez tę akcję 
pomagać duchowo i materialnie, ale 
jednocześnie podkreślamy jakiś pro-
blem, który w tym kraju można spo-
tkać, a który dotyka dzieci. 
– Jaki będzie cel w tym roku?

– W minionych latach skupiliśmy 
się m.in. na dzieciach ulicy, dzie-
ciach–żołnierzach, dzieciach–ofia-
rach wojny. W tym roku mówimy 
o dzieciach–niewolnikach, bowiem 
w Południowym Sudanie, który 
chcemy wspierać, dochodzi do dra-
matycznych sytuacji – dzieci są po-
rywane dla okupu, a gdy nie zostaną 
wykupione, pracują praktycznie jako 
niewolnicy. W tym kontekście warto 
wspomnieć, że jeśli ktoś jest otwarty 
na potrzeby drugiego, małego czło-
wieka i chce przyjść z pomocą, przyj-
mując Kolędników Misyjnych może 
stać się, zgodnie z arabskim przysło-
wiem, małym promykiem nadziei, 
który otworzy niebo.

Rozmawiała JOLANTA BUGAJSKA

Wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na: www.sacz.in

Przychodnia Lekarska NZOZ Jedynka 

Nowy Sącz ulica Kazimierza Wielkiego 9a 

I – sze piętro 

tel. 18 414 95 12 

Świadczenia medyczne udzielane są 

od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 18

ramach kontraktu z N. F. Z. 

Zapraszamy do korzystania z porad:
•  lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych

•  konsultacji specjalistycznych : choroby wewnętrzne 

– nefrolog i hipertensjolog (diagnostyka 

i leczenie nadciśnienia tętniczego)

•  pełen zakres badań ultrasonografi cznych (w tym badania 

naczyniowe Duplex Doppler – badanie żył, tętnic w tym 

tętnic nerkowych)

•  badań diagnostycznych EKG , 

24 godzinny pomiar ciśnienia (ABPM )

•  badań kierowców i badań posiadaczy broni palnej.

Nagłe zachorowania w nocy, soboty, niedziele i święta zabezpiecza: 

Opieka Całodobowa przy Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu 

ul. Młyńska 5 (wejście obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) 

telefony 18 44 25 849, 18 534 08 68.

Iniekcje w domu pacjenta poza godzinami pracy NZOZ „Jedynka” 

oraz w dni ustawowo wolne od pracy wykonuje 

Niepubliczny Zakład Usług Pielęgniarskich „Strzykawka”

telefon: 18 440 71 29, komórkowy: 605 57 96 57
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R E K L A M A
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Misje otwierają niebo
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SPOŁECZEŃSTWO. Jeszcze w latach 
90. minionego wieku czyniono przymiar-
ki do budowy hospicjum stacjonarne-
go w Nowym Sączu. Wówczas jednak za-
brakło osób, które poświęciłyby siebie 
i swój wolny czas tej idei. Udało się ją zre-
alizować po kilkunastu latach i wczoraj 
(21 grudnia) uroczyście oddano do użytku 
budynek przy ul. Nawojowskiej, w którym 
opiekę znajdą terminalnie chorzy. 

W 1999 r. w Nowym Sączu rozpo-
częło swoją działalność Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Sądeckie Hospi-
cjum” oparte na pracy wolontariuszy. 
Jego członkowie, wówczas w liczbie 
ok. 150 osób, za swój cel obrali sobie 
pomoc drugiemu człowiekowi u kre-
su jego życia. Nie było to łatwe zada-
nie. Wielu wolontariuszy, wśród nich 
przede wszystkim lekarze i pielęgniar-
ki, wypalili się zawodowo lub zwyczaj-
nie wiek czy zdrowie nie pozwalały na 
pełnienie tego typu funkcji. Dziś sto-
warzyszenie liczy 34 osoby, w tym ok. 
10 działa aktywnie. 

– Wiedzieliśmy, że chcemy kiedyś 
utworzyć w Nowym Sączu hospicjum 
stacjonarne. Ale trzeba było mierzyć 
siły na zamiary. Najpierw musieli-
śmy sprawdzić sami siebie – mówi wi-
ceprezes Towarzystwa Przyjaciół Cho-
rych, Zofia Kubisz–Pajor.

Przez 12 lat działalności pomo-
gli ponad 400 pacjentom terminalnie 
chorym. Ponieważ nie dysponowali 
budynkiem, zainicjowali domowe ho-
spicjum. Teraz, mimo powstania ho-
spicjum stacjonarnego, domowe bę-
dzie funkcjonować nadal. 

– Wielu pacjentów chce umrzeć 
w domu i trzeba to uszanować. Na-
szym zadaniem jest pozwolić im 
odejść z godnością, bez bólu, cierpie-
nia i strachu – mówi pulmonolog Zo-
fia Kubisz–Pajor. 

Wspomina, że niejednokrotnie zda-
rza jej się jeździć do pacjentów w środ-
ku nocy – choć na drugi dzień ma dyżur 
w szpitalu – bo rodzina chorego pro-
si. – Myślą, że zbliża się najgorsze, ale 
często bywa, że pacjent po prostu bła-
ga, by pielęgniarka czy lekarz do nie-
go przyszli, ponieważ… chce poroz-
mawiać. A my mamy dawać nie tylko 

wsparcie w postaci leków uśmierza-
jących ból, ale i duchowe. Pacjenta 
trzeba przygotować na czas odcho-
dzenia. Musi wiedzieć, co się z nim 
dzieje i pozwolić umrzeć w poczuciu 
dobrze spełnionego obowiązku życia 
– dodaje Zofia Kubisz–Pajor. 

Ma nadzieję, że nowo otwarte ho-
spicjum stacjonarne będzie funkcjono-
wać na podobnych zasadach. – To już 
co prawda nie może się opierać na wo-
lontariacie, ale zatrudnionym, facho-
wym personelu medycznym. Niemniej 
lekarze, pielęgniarki i inni pracują-
cy z umierającymi pacjentami mu-
szą mieć w sobie wrażliwość, ale i siłę 
psychiczną. Może się bowiem zdarzyć, 
że w ciągu nocy odejdzie od nas pięciu 
pacjentów jednocześnie. Takie przy-
padki się zdarzają i trzeba być na to 
przygotowanym – dodaje lekarz.

Przyznaje, że właśnie tego typu 
zdarzenia są najczęstszym powodem 
„wypalenia” wolontariuszy działają-
cych w stowarzyszeniu. – Jesteśmy 
tylko ludźmi. Przychodząc do pacjen-
ta, w jakiś sposób przywiązujemy się 
do niego emocjonalnie. Kiedy odcho-
dzi, część nas też wygasa – stwierdza 
i wierzy, że personel hospicjum stacjo-
narnego przejmie założenia hospicjum 
domowego, tak, by umierający pa-
cjenci czuli się bezpiecznie, wiedzieli, 

że jest przy nich ktoś, kto zauważa ich 
cierpienie, stara się pomóc, a nie czeka 
tylko na jego śmierć. – Hospicjum to nie 
umieralnia! – mówi Zofia Kubisz–Pajor. 

Nowo powstałe hospicjum stacjo-
narne może przyjąć 21 pacjentów. Sto-
warzyszenie liczy, że uda się podpi-
sać kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia na co najmniej 19 miejsc. Z za-
łożenia większość ma być przeznaczona 
dla osób chorych na nowotwory. – Tyl-
ko kilka łóżek będzie zajmowanych 
przez osoby z przewlekłymi schorze-
niami. Dla nich jest bowiem przezna-
czona opieka paliatywna. W hospicjum 
nie wykonuje się badań diagnostycz-
nych, wszyscy mamy świadomość, że 
pacjent… nie wyzdrowieje. 

Budowa hospicjum kosztowała ok. 3,6 
mln zł. Środki pochodziły z Małopol-
skiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (ok. 2,4 mln zł), oraz darowizn, 
przekazywanych przez mieszkańców, 
lokalne firmy czy pochodzących z ak-
cji charytatywnych, organizowanych 
specjalnie na ten cel. Do dyspozycji 
pacjentów jest 11 dwuosobowych po-
koi, wyposażonych w wielofunkcyjne 
łóżka na pilota. Niezbędny sprzęt prze-
kazały również rodziny pacjentów do-
mowego hospicjum, którzy już odeszli. 

(KG)

Czytaj nas też na portalu: www.sacz.inn

O K N A  –  D R Z W I
Serdeczne yczenia 

wielu radosnych chwil z okazji
wi t Bo ego Narodzenia

oraz wszystkiego co najlepsze 
w ka dym dniu

nadchodz cego Nowego Roku 2012

Ekspresowa
POCZTA 

ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń 
519 862 447

Zamiast stać 
w korku 

nadaj przesyłkę 
pocztą rowerową
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Radosnych i spokojnychRadosnych i spokojnych
Świąt Bożego NarodzeniaŚwiąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego oraz wszystkiego najlepszego 
w Nowym 2012 Rokuw Nowym 2012 Roku
życzy  NOVA sp. z o.o.życzy  NOVA sp. z o.o.

Kompleksowa Gospodarka Odpadami
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UWAGA – KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”  UKAŻE SIĘ W CZWARTEK 12 STYCZNIA

Z okazji najpiękniejszych Świąt 
w roku – Świąt Bożego Narodzenia, 

życzę zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym. Niech te Święta 

będą czasem spędzonym 
z rodziną i bliskimi, czasem 

refleksji, radości  oraz nadziei, jaką 
niesie ze sobą Dzieciątko Jezus.

Niech Nowy 2012 Rok będzie 
czasem realizacji planów 

i zamierzeń, a zarazem rokiem 
spokoju oraz nowych inspiracji.  

Z poważaniem

Andrzej Romanek
Poseł na Sejm RP Solidarna Polska

Hospicjum to nie umieralnia!
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„Ojcostwo dzisiaj” to tytuł konferen-
cji zorganizowanej w piątek, 16 grudnia, 
w Miasteczku Galicyjskim w Nowym 
Sączu. O problemach ojców w XXI wie-
ku rozmawiamy z Dariuszem Cupiałem, 
założycielem Fundacji Cyryla i Metode-
go, pomysłodawcą Inicjatywy Tato.Net

– Na portalu www.tato.net można prze-
czytać, że jesteście pierwszym pokole-
niem ojców, które zdaje sobie sprawę 
z tego, jak bardzo mężczyźni potrzebu-
ją wsparcia i współpracy, aby skutecznie 
spełniać swoje role. Poprzednie pokolenia 
ojców źle wypełniały swoje role? 

– Od dawien dawna ojcowskie 
role były przekazywane przez star-
szych. Młodzi chłopcy przechodzili 
pewne formy inicjacji. Na przykład 
u Słowian był to zwyczaj postrzy-
żyn, po którym chłopcy mieli pra-
wo wejść w świat mężczyzn. Z dumą 
więc nosili bat za pługiem swego ojca, 
chodzili na polowania, uczyli się, jak 
wypełniać role mężów i ojców. Dziś 
z uwagi na to, że przeszliśmy dwie 
duże rewolucje: industrialną i in-
formatyczną, żyjemy w zupełnie in-
nym świecie. Niejednokrotnie ten 
młodszy ma większe kompetencje niż 
starszy. Nie ma więc już takich zależ-
ności. Ponieważ ojcowie nie szko-
lą już przyszłych ojców zrodziła się 
Inicjatywa Tato.Net, by mężczyź-
ni mogli od siebie wzajemnie czer-
pać inspiracje. Przed współczesny-
mi ojcami są cele podobne do tych, 
jakie postawili sobie Kolumbowie 
rocznik 20. Wiedzieli, co to znaczy 
być patriotą w okresie niepodległo-
ści, ale szybko musieli wypracować 
standardy zachowań patriotycznych 
w czasie okupacji. Podobnie my mu-
simy wypracować pewne wzorce, jak 
być ojcem w XXI wieku. Stworzyć 
swoisty dekalog ojców, który będzie 
jednocześnie dekalogiem spełnione-
go mężczyzny. Nie twierdzę, że po-
przednie pokolenia źle wypełniały 
swoje obowiązki. Ich po prostu obo-
wiązywały inne standardy, inny po-
dział ról. Fundacja Cyryla i Metode-
go przeprowadziła badania, z których 

wynika, że co drugi ojciec uważa, iż 
dzisiaj trudniej być rodzicem. Wyni-
ka to zapewne z faktu, iż instytucja 
ojca i rodziny staje dziś przed proble-
mami i wyzwaniami, jakich dziesięć 
czy dwadzieścia lat temu nawet so-
bie nie wyobrażaliśmy. 
– Twierdzi Pan, że dziś łatwiej ojcu mieć 
dziecko niż dziecku mieć prawdziwego 
ojca. Można mówić o kryzysie ojcostwa?

– Można mówić o dwóch rodza-
jach kryzysu: kryzysie ojców i kry-
zysie ojcostwa. Na pierwszy składają 
się trzy główne problemy: zagubie-
nie tożsamości współczesnego męż-
czyzny, zagubienie tożsamości ojca, 
niskie kompetencje wychowawcze 
ojców. Jako społeczeństwo zagubi-
liśmy archetyp męskości. To, co kie-
dyś było ideałem, obecnie wyśmiewa 
się, a dawny margines postaw spo-
łecznych jest gloryfikowany. Dzi-
siejsze pokolenie młodych mężczyzn 
jest zagubione. Nie wie, co i kogo na-
śladować. Jeśli wzorem jest narcy-
styczny singiel – to nie propagujemy 
postaw prospołecznych czy prooj-
cowskich. Kryzys ojcostwa natomiast 

sprowadza się do wypaczenia obrazu 
i roli ojców w rodzinie i społeczeń-
stwie. Za budowanie pozytywnego 
obrazu ojca odpowiedzialne są mat-
ki, szkoła, Kościół, samorząd, lokalne 
media. Szczególnie w mediach widzi-
my niszczenie instytucji ojca. Pra-
sa, telewizja, radio rzadko interesują 
się bohaterskimi ojcami, a zbyt czę-
sto dewiacją ojcostwa. Jakiś czas temu 
w lokalnych mediach w Lublinie po-
jawiła się informacja, że ojciec zaka-
tował dziecko. Ostatecznie okaza-
ło się, że to nie był tato tego dziecka, 
a mężczyzna, który przez jakiś czas 
mieszkał z jego matką. Temat owszem 
sprzedał się, ale reputacja ojca ucier-
piała. Ludzie kupują informacje, gu-
biąc to, co istotne. A przecież wokół 
nas jest wielu wspaniałych mężczyzn, 
ojców, którzy opiekują się dziećmi 
niepełnosprawnymi, prowadzą ro-
dziny zastępcze. O tym się nie mówi.
– Łatwo jest samych mężczyzn nakłonić 
do przyłączenia się do ruchu społeczne-
go, jaki wywołuje Tato.Net? 

– Tato.Net jest inicjatywą ojców 
z… inicjatywą. Jest skierowana do 

pionierów, chcących odkrywać peł-
nię ojcostwa, a nie do biernych nie-
udaczników, którzy nie radzą sobie 
sami z sobą. To ruch dla świadomych 
mężczyzn, którzy chcą efektywnie 
spełniać swoją rolę bycia tatą. Okazu-
je się, że wokół nie brakuje mężczyzn, 
którzy chcą być bohaterami dla swo-
ich dzieci. Podczas konferencji, takiej 
jak ta w Nowym Sączu, spotykamy się 
z różnymi reakcjami na ideę szkolenia 
dla ojców. Jedni twierdzą, że to ich nie 
dotyczy, bo nie widzą potrzeby tre-
ningu ojcowskiego lub mają już doro-
słe dzieci. Inni, że nic nie muszą robić, 
bo żona lepiej zajmie się dziećmi, jesz-
cze inni chcą się rozwijać, być lepiej 
przygotowanymi na wyzwania ojco-
stwa jutra i zapisują się na warsztaty. 
Jak twierdzi Przemysław Babiarz, oj-
costwo jest jak maraton, wymaga tre-
ningu, by go wykonać z klasą.
 – Niektórzy chyba bardziej przygotowują 
się do roli dziadka?

– Ale to też forma ojcostwa. Myślę, 
że nie byłoby tylu złośliwych kawałów 
o teściowych, gdyby ich mężowie byli 
bardziej aktywni i zdali sobie sprawę, 

że bycie dziadkiem też może genero-
wać wiele szczęścia. 
– Czy mężczyźni, z którymi Pan się spo-
tyka, nie buntują się, kiedy praktycznie 
każe im się „rodzić” dzieci?

– Badania potwierdzają, że, aby 
prawidłowo się rozwijać, dziecko 
potrzebuje obecności obojga rodzi-
ców. I dobrze jeśli ojciec towarzy-
szy mu na każdym etapie, rów-
nież prenatalnym. Ojcowie słusznie 
buntują się jednak, gdy zmusza się 
ich do tacierzyństwa, by byli taki-
mi „matkami bis”. Ojcostwo XXI 
wieku to nie tacierzyństwo! Jest 
wiele postaw i stereotypów ze stro-
ny matek, które potrafią skutecz-
nie zniechęcić do aktywnego ojco-
stwa. Kobiety czasem same grają na 
całym boisku rodzinnym, nie da-
jąc szansy na aktywność taty. Czę-
sto pytają nas, a dlaczego Fundacja 
pracuje z ojcami, nie robiąc niczego 
dla matek. Tak naprawdę Tato.Net, 
pomagając ojcom, wspiera kobie-
ty i całe rodziny. Również mężczy-
zna, który nie mieszka na co dzień 
ze swoimi dziećmi, może być ak-
tywniejszy i spełnić się w roli ojca. 
Ostatnio przykład tego mieliśmy 
podczas warsztatów dla 30 ojców 
– marynarzy z floty czarnomorskiej. 
Rozłąka z rodziną nie musi ozna-
czać wycofania się ze swojej roli jako 
męża i ojca.
– Jakich więc rad – może na początek 
świątecznych – udzieliłby Pan ojcom?

– My mężczyźni nie lubimy rad. 
To domena pań. My potrzebujemy 
trenerów. Życzę więc ojcom, by byli 
również swoistymi trenerami, au-
torami sukcesu dla swoich dzieci, 
ale też aby sami jako rodzice zna-
leźli trenerskie wsparcie w rozwija-
niu wychowawczych kompetencji 
dla siebie. Odkrywanie ojcostwa jest 
przygodą. Podkreślam słowo przy-
goda, bo mężczyźni potrzebują przy-
gód. To duchowa wyprawa w kierun-
ku swojego dziecka. Więc wszystkim 
ojcom, którzy to czytają, życzę dużo 
dobrej energii!

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ

Mężczyźni potrzebują przygód

Ważny temat
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Religia

Miejsce, które miało umrzeć
Jeśli w Polsce faktycznie istnieje już ta-
kie zjawisko jak churching, to Jamna 
jest najlepszym tego przykładem. Jed-
ni więc uprawiają clubbing, chodząc od 
lokalu do lokalu w poszukiwaniu naja-
trakcyjniejszej rozrywki, inni odwie-
dzają kościoły w poszukiwaniu najcie-
kawszej oferty duchowej.

Święta Bożego Narodzenia to świet-
na okazja, by sprawdzić, co takiego 
niezwykłego oferuje ten kościółek 
w maleńkiej wiosce na pograniczu 
powiatów nowosądeckiego i tar-
nowskiego. Nabożeństwa w nie-
dzielę i święta zawsze zaczynają się 
tu o godz. 11. Przez cały rok mnó-
stwo tu dobrze znanych w Nowym 
Sączu i Tarnowie twarzy. Dlacze-
go ludzie jadą w niedzielę 20–30 
km, by uczestniczyć we mszy św., 
choć do najbliższego kościoła mają 
najdalej kilometr? Dominikanin o. 
Andrzej Chlewicki, kustosz Sank-
tuarium Matki Bożej Niezawodnej 
Nadziei i gospodarz tego miejsca czuje 
się nieco zażenowany, kiedy mówi się 
o fenomenie Jamnej. Przyznaje jed-
nak, że ludzie przyjeżdżają tu chęt-
nie nawet z daleka.

– Trzeba by ich zapytać, dlaczego 
tu przyjeżdżają, ale myślę, że nie dla 

pustki – zastanawia się o. Andrzej. 
– Dla mnie o religijnej wyjątkowo-
ści tego miejsca stanowi ikona Matki 
Bożej Niezawodnej Nadziei. Ten tytuł 
nadał jej Jan Paweł II podczas kolacji 
z ojcem Janem Górą, gdy ten zasta-
nawiał się, jaki tytuł wymyślić dla 
napisanej już ikony.

Niezawodna nadzieja króluje 
w miejscu, które podczas II wojny 
światowej miało zostać pozbawio-
ne wszelkiej nadziei. Za pomoc par-
tyzantom Niemcy dokonali pacyfi-
kacji wsi. Inspiracją do napisania tej 
ikony była historia matki – Marii Sta-
nuch – z trójką dzieci zastrzelonych 
z zimną krwią przez niemieckiego 
żołnierza. Po wojnie komunistyczne 
władze chciały dokończyć to, czego 
nie udało się załatwić Niemcom. Ze 
względu na sprzyjanie Jamnej Armii 
Krajowej, skazano resztki spalonej 
już wsi na zalesienie i zapomnienie.

– Fenomen tego miejsca bierze 
się z Bożego wybrania – przekonu-
je o. Chlewicki. – Pierwsi chrześci-
janie mówili, że krew męczenników 
jest zasiewem wiary, nadziei i miło-
ści. Z ludzkiego punktu widzenia ta 
kobieta przegrała, przemoc wzięła 
górę. Patrząc jednak z perspekty-
wy czasu, widzimy, że to ona miała 

rację, a nie ten barbarzyńca, któ-
ry strzelał. Dlatego to miejsce było 
szczególne. Z tego źródła płynie jego 
duchowa moc i siła. To miejsce żyje, 
a miało umrzeć.

Ale życie tu nie umarło, a nawet 
z każdym rokiem tętni mocniej. Na 
Jamną trafiają ludzie poszukują-
cy, ale też zaangażowani w wierze. 
Przyjeżdżają tu pewnie nie dlate-
go, że jest niedziela i akurat wypa-
da być w kościele. Jednym z elemen-
tów przyciągających ich w to miejsce 
jest wyróżnik dominikańskiej du-
chowości, która mocno szanuje in-
dywidualność. Jamna zaprzecza też 

statystykom ostatnich lat mówiącym 
o pustoszejących kościołach.

– Myślę, że trzeba po prostu wy-
chodzić do ludzi – przekonuje o. An-
drzej Chlewicki. – Dla mnie ważnym 
elementem ewangelizacyjnym jest go-
ścinność. To trochę zapomniany ele-
ment, bo z różnych powodów istnieje 
obawa przed człowiekiem. Ten, który 
przychodzi z zewnątrz jakoś może za-
grażać. Dlatego kościoły się zamyka. 
A na Jamnej wszystko przez cały czas 
jest otwarte i Opatrzność Boża jakoś 
nad tym czuwa. Większym niebezpie-
czeństwem jest zamknąć się i obwa-
rować, co staje się dzisiaj tendencją.

Jamna, w każdą niedzielę po mszy 
św. oferuje spędzanie wspólnego cza-
su. Zaczyna się gotowanie grochówki 
albo żuru, można zjeść tu kiełbaski, 
albo napić się herbaty i porozmawiać 
z duchownym, którego przed chwi-
lą widziało się przy ołtarzu. Zaczynają 
się tworzyć pewne więzi, w koście-
le nie stoją obok siebie obcy ludzie. 
Podczas liturii mają zresztą okazję 
wziąć się za ręce i wspólnie modlić.

– Te elementy przełamują gorset 
sztywności, co nie jest takie proste 
w dużej miejskiej parafii – mówi o. 
Chlewicki. – Dajemy pewną propozy-
cję, którą warto podjąć. To wychodze-
nie z anonimowości i oddalenia jest 
wielką szansą. Nie chcemy, by w ko-
ściele było jak w urzędzie, gdzie gubi 
się poczucie wspólnoty. Eucharystia 
jest najbardziej naturalnym momen-
tem budowania wspólnoty. I to chce-
my zaakcentować na Jamnej. (SJ)

– Fenomen tego miejsca 
bierze się z Bożego 

wybrania. Pierwsi chrze-
ścijanie mówili, że krew 

męczenników jest zasiewem 
wiary, nadziei i miłości – przekonuje 
o. Andrzej Chlewicki  FOT. GALERIA JAMNEJ
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Wyznaje zasadę, że za szczyt nie warto 
oddać nawet paznokcia. Nie wyszedł na 
wierzchołek Makalu, piątej co do wyso-
kości góry na świecie. Jego dwóm to-
warzyszom wspinaczki, którzy się od-
ważyli, trzeba było amputować palce. 
O przekraczaniu granic i potędze gór 
opowiada ich miłośnik, kryniczanin Ja-
cek Groń. 

Wspina się od 20 lat – wówczas po 
raz pierwszy wyjechał w Tatry. Od 
tamtej pory jeździ tam co dwa– trzy 
tygodnie, bez względu na porę roku 
i pogodę. Jego zdaniem polskie góry 
są wystarczające, by przygotować się 
na wyczerpującą wyprawę w Hima-
laje. Pierwszą odbył w 2007 r. Zdo-
był dwa szczyty: Island Peak 6180 m 
n.p.m. i Ama Dablam – 6812.

– Wejście na Island Peak trud-
no nazwać wspinaczką. To prak-
tycznie była rozgrzewka przed 
wejściem na Ama Dablam, 
która jest już trud-
ną górą – mówi Ja-
cek Groń. Wcześniej 
wspinał się w Alpach, 
zdobył Matterhorn, 
Mount Blanc. 

– Wcale nie lek-
ceważę poprzednich 
wypraw. Mount Blanc 
stał się bardzo powszech-
ny i wielu go ignoruje, stąd 
tyle wypadków śmiertelnych. Po-
nadto tłok w górach nigdy nie służy 
bezpieczeństwu. Do gór podchodzę 
więc bardzo poważnie – stwierdza. 

Do tegorocznej wyprawy w Hima-
laje przygotowywał się bardzo dłu-
go. Praktycznie cztery lata, a inten-
sywny trening rozpoczął rok przed 
wyprawą. To nie był komercyjny, 
ale sportowy wyjazd, organizowany 
przez Polski Związek Alpinizmu. By 
wziąć w nim udział Groń musiał się 
zakwalifikować. 

– Nie każdy miał szansę na wy-
jazd. Makalu miała zdobywać wy-
selekcjonowana grupa himalaistów. 
Zwłaszcza, że cel trzeba było osią-
gnąć bez użycia dodatkowego tlenu 
z butli i bez pomocy Szerpów, czego 

Polakom nie udało się osiągnąć od 23 
lat – opowiada. 

Wraz z nim wpinali się Artur Hajzer 
– kierownik wyprawy, Adam Bielec-
ki z Tychów, Tomasz Wolfart z Wro-
cławia, gdańszczanin Kacper Tekie-
li, Maciej Stańczak z Opola, Adam 
Ciućka z Jeleśni i Tomasz Chwastek 
z Katowic. Wyprawa trwała prawie 
dwa miesiące. 1 września, po 9–dnio-
wym trekkingu, himalaiści założyli 
bazę. W dwa tygodnie zaporęczowali 
wszystkie niebezpieczne odcinki i za-
łożyli trzy obozy wysokościowe, zdo-
bywając jednocześnie w tym czasie 

niezbędną aklimatyzację. Na kilka 
dni przed atakiem szczytowym ze-
szli na wysokość 4 tys. m n.p.m., by 
nabrać sił. 

– Bazę główną, z której prowa-
dziliśmy działalność górską, zało-
żyliśmy na 5600 m n.p.m. Nieste-
ty na takiej wysokości organizm nie 
jest w stanie w pełni się zregenero-
wać – wyjaśnia Groń. 

Przed samym atakiem szczyto-
wym kryniczanin postanowił zrezy-
gnować. Makalu 30 września zdoby-
li Hajzer, Bielecki i Wolfart.

– Makalu nie jest szczytem trud-
nym technicznie, ale na wysoko-
ści 7400–8000 m trzeba pokonywać 
długie odcinki w poziomie, co przy 
załamaniu pogody i wyczerpaniu 
jest bardzo niebezpieczne . Nie naj-
lepiej się czułem. Jakiś szósty zmysł 
mi podpowiadał, żebym odpuścił. 
Na szczyt pewnie bym doszedł, ale 
już bym z niego nie wrócił – mówi 
Jacek Groń. 

Niektórzy pośród tych, którzy się 
odważyli , dziś nie mają palców u rąk. 

Dwóch nie było w stanie zejść o wła-
snych siłach. Trzeba było organizo-
wać akcję ratunkową. 

– Z Katmandu przeleciało pięciu 
szerpańskich ratowników. Ze wzglę-
du na złą pogodę śmigłowiec mógł 
dolecieć zaledwie do wysokości 3,5 
tys. m to jest 70 km od Makalu i 4000 
m niżej . Tę odległość pokonali w 12 
godzin. To niewyobrażalne dla zwy-
kłego człowieka, któremu taki odci-
nek zajmuje co najmniej kilka dni. 
Dla Maćka i Tomka wyprawa zakoń-
czyła się tragicznie. Mieli mocno po-
odmrażane kończyny. Maciek stracił 
wszystkie palce u rąk, Tomkowi trze-
ba było amputować cztery. Wyznaję 
zasadę, że za szczyt nie warto oddać 
nawet paznokcia, a jestem fizjotera-
peutą i bardzo cenię sobie swoje pal-
ce. Makalu wciąż czeka na mnie. Za-
wsze mogę tam wrócić – mówi bez 
żalu Groń, choć po każdej tak wy-
czerpującej wyprawie stwierdza, że 
ta była ostatnia. 

– Człowieka męczy nieustan-
ny kaszel, jest głodny i zmęczony, 

do tego dochodzi potężny ból głowy 
związany z chorobą wysokościo-
wą. Ma dość, mówi do siebie: „Ni-
gdy więcej”. A kiedy wraca do domu 
i zregeneruje się, już szykuje następ-
ną wyprawę – dodaje kryniczanin 
i przekonuje, że mimo wszystko góry 
pozwalają mu nabrać dystansu i osią-
gnąć wewnętrzny spokój. 

– Jerzy Kukuczka powiedział, że 
jeden dzień w górach wysokich jest 
jak miesiąc spędzony na nizinach. 
Nigdy nie wiadomo, co kryje się pod 
naszymi nogami, czy pod śniegiem, 
po którym stąpamy, nie ma szczeli-
ny, czy zaraz nie zejdzie na nas lawi-
na. Doświadczenia zdobyte w górach 
są bezcenne i powodują, że większość 
codziennych spraw przestaje być dla 
nas ważna. Co z tego, że nam podat-
ki podniosą, czy ktoś samochód za-
rysuje. W górach dostrzega się to, co 
naprawdę wartościowe – stwierdza. 

Przyszłą wyprawę planuje również 
w Himalaje. Tym razem wspinaczkę 
górską chce połączyć z jego kolejną 
pasją – kolarstwem. Ma zamiar do-
trzeć do północnych Indii i na płasko-
wyż tybetański w krainę geograficz-
ną Ladakh i Zanskar, gdzie znajduje 
się jedna z najwyżej położonych dróg 
rowerowych z najwyższą na świecie 
przejezdną przełęczą Khardung La 
5602 m n.p.m. – dostępną tylko trzy 
miesiące w roku. Obecnie jest na eta-
pie kompletowania ekipy, która bę-
dzie mu towarzyszyć, a także pozy-
skiwania sponsorów, którzy zechcą 
ten projekt wesprzeć. 

– Mam nadzieję, że uda mi się wy-
jechać w nowym roku – mówi Groń. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Szanowni Pa stwo

Jest taki wyj tkowy wieczór w roku,gdy wszyscy gromadzimy si  przy wspólnym stole.
Jest taki  Wieczór, gdy gasn  spory, wieczór, gdy amiemy si  op atkiem

i sk adamy sobie yczenia.
W t  jedyn  magiczn , niepowtarzaln  noc Bo ego Narodzenia ycz  Pa stwu:

wszelkiej pomy lno ci, rado ci i rodzinnego ciep a oraz b ogos awie stwa Bo ego
w nadchodz cym Nowym 2012 Roku.

Arkadiusz Mularczyk 
Pose  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Przewodnicz cy Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska

R E K L A M A

Pasja

Wyprawa na Makalu nie byłaby 
możliwa dzięki wsparciu sponso-
rów i instytucji. W organizowaniu 
jej pomogli: Polski Związek Alpi-
nizmu; Fundacja Wspierania Alpi-
nizmu Polskiego  im. Jerzego Ku-
kuczki; Producent wody mineralnej 
Muszynianka; Sądecka Izba Gospo-
darcza; Sanatorium Zgoda Krynica; 
Klub Wysokogórski Nowy Sącz

JACEK GROŃ 
- 39 lat, miesz-
ka w Krynicy-
Zdroju,alpinista, 

taternik, od 20 lat 
wspina się w górach 

wysokich, miłośnik ko-
larstwa górskiego,zawodo-

wo zajmuje się terapią manualną 
i rehabilitacją.
FOT. ARCHIWUM JACKA GRONIA

Człowiek ma kaszel, jest głodny, zmęczony i boli go głowa - Himalaje Jacka Gronia
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Ludzkie sprawy

20 sierpnia był gorącym letnim dniem. 
Kasia miała na sobie krótkie spodenki 
i koszulkę. Wyjechali motorem spod 
bloku ok. 17.15. Mieli odwiedzić kole-
gę na Helenie. Nie wiadomo, dlacze-
go znaleźli się w Ptaszkowej? Chwilę 
przed wyjściem Marek Bieszczad za-
pytał córkę, czy musi jechać? Dzień 
wcześniej zażywała aspirynę, była 
lekko przeziębiona. O 17.59 dwóch 
policjantów zapukało do drzwi: – Czy 
pan jest ojcem Katarzyny Bieszczad?

***
Kilka dni po wypadku Wojciech 

Kudyba w studiu Regionalnej Tele-
wizji Kablowej zaapelował łamiącym 
się głosem:

– Stan Kasi Bieszczad jest bardzo 
ciężki. Lekarze mówią o wyczerpa-
niu się możliwości medycyny. Mo-
żemy jej pomóc już tylko modlitwą. 
W kaplicy szpitalnej o godz. 20 zbie-
rają się osoby, chcące pomodlić się za 
Kasię. Do modlitwy może przyłączyć 
się każdy, gdziekolwiek jest.

O wypadku i Kasi mówi już całe 
miasto.

***
1 grudnia rano w domu Bogusławy 

i Marka Bieszczadów dzwoni telefon.
– Tatusiu to do ciebie – słychać 

dziewczęcy głos w słuchawce. Kasia 
od kilku dni jest już w domu. Wła-
śnie wyszedł rehabilitant, z którym 
codziennie cierpliwie ćwiczy. Lewa 
strona odzyskała już pełną spraw-
ność. Prawa noga – ta, która miała 
otwarte złamanie – jeszcze się nie zgi-
na. Powoli zabliźnia się po oparzeniu. 
Gdyby miała wówczas na sobie długie 
spodnie, topiący się materiał przykle-
iłby się do ciała.

***
Wtedy, 20 sierpnia, policjanci 

w przedpokoju mieszkania przy ul. 
Lwowskiej, powiedzieli tylko, że Ka-
sia miała wypadek i jedzie do szpita-
la. Zapytali jeszcze jej rodziców, czy 
nie wiedzą, kto kierował motorem?

– Czy on też jedzie do szpitala 
– zapytał Marek Bieszczad. – Nie, nie 
jedzie – odpowiedź policjanta nie 
pozostawiała wątpliwości. Kilka 

dni po wypadku Bieszczadowie byli 
w Ptaszkowej, w miejscu gdzie Kasia 
z kolegą wbili się pędzącym motocy-
klem pod skręcający traktor.

***
Niemal dokładne cztery miesiące 

po tamtym dramatycznym apelu te-
lewizyjnym Wojciech Kudyba w świą-
tecznym programie, w tym samym 
studiu powie:

– Nie jestem lekarzem, słucham 
jedynie specjalistów. Oni zaś mó-
wią, że przypadek Kasi Bieszczad 
przekroczył oczekiwania medycyny. 
Wstępne diagnozy mówiły, że nie ma 
szans przeżyć, że w najlepszym przy-
padku będzie roślinką. Dziś bardzo 
szybko wraca do zdrowia. Wczoraj 
przy mnie zgięła pierwszy raz pra-
wą rękę w łokciu. Nie umiem o tym 
wszystkim powiedzieć inaczej jak 
tylko, że to jest prawdziwy cud!

***
W dniu wypadku Bieszczadowie 

byli przy córce w szpitalu do półno-
cy. O 2.30 w domu telefon postawił 
ich na równe nogi.

– Dzwonili ze szpitala. Pierw-
szy raz pomyślałem wtedy, że Kasia 
zmarła – opowiada Marek Bieszczad. 
– Dostała wewnętrznego krwotoku, 
potrzebna była zgoda na operację.

– Już wcześniej powiedziano nam, 
żebyśmy nie robili sobie wielkich 
nadziei, bo uszkodzony kręgosłup 
i krwiaki mózgu nie rokują dobrze 
– wspomina Bogusława Bieszczad.

***
W grudniu po powrocie do domu 

Kasia zapytała, jaki miała wypadek 
– samochodem czy na motorze? Nie 
pamięta, co się wydarzyło. Nie pyta 
o Szymka. Czy wie, że kolega nie żyje? 
Lekarze zapowiadali, że wydarzenia 
sprzed samego wypadku będzie pa-
miętać najsłabiej.

Jeszcze w szpitalu w Krynicy, kie-
dy patrzyła w telewizor, Marek Biesz-
czad zapytał ją:

– Wiesz Kasiu, kto to jest?
– Tusk.
– A jak ma na imię?
– Donald.

– A wiesz, kim on jest?
– Premierem Polski.
– A kto jest prezydentem?
– Lech Kaczyński.
– Kasiu, pan Lech Kaczyński nie 

żyje, zginął w katastrofie samolotu.
– Tatusiu, Lech Kaczyński żyje.

***
Kiedy Kasia obudziła się po pierw-

szej operacji, każde oko uciekało jej 
w inną stronę. To był straszny widok. 
Nogi nie reagowały na ukłucia. Roko-
wania mówiły, że nawet jeśli przeżyje, 
może być sparaliżowana od pasa w dół.

– Ani przez moment nie pomy-
ślałam, że Kasia nie przeżyje, choć 
wiem, że znajomi odbierali telefo-
ny z pytaniem, czy to prawda, że 
Kasia zmarła – opowiada Bogusła-
wa Bieszczad.

Po tamtej operacji Bieszczado-
wie w pierwszej chwili pomyśleli, że 
trzeba będzie szukać mieszkania na 
parterze. Żeby łatwiej było wjeżdżać 
wózkiem.

– Wczoraj Kasia wchodziła ze mną 
po schodach do domu – cieszy się są-
siad Wojciech Kudyba.

***
Kilka dni po operacji Bieszczado-

wie przeżyli pierwszy cud.
– Byliśmy zaskoczeni, ilu ludzi nas 

wspiera – wspominają. – Najpierw 
do kaplicy szpitalnej, a potem do na-
szego mieszkania przychodzili sąsie-
dzi, żeby się z nami modlić codzien-
nie wieczorem. Niektórzy byli u nas 
po raz pierwszy, choć znaliśmy się od 
lat. Dzwoniły do nas nieznajome oso-
by, które chciały pomagać finansowo. 
Operacja kręgosłupa miała być prze-
prowadzona w Tarnowie, ale tam się 
ciężko było choćby dodzwonić. Do-
piero Staszek Śmierciak skontaktował 
nas z senatorem Kogutem. Pojecha-
liśmy do Stróż, akurat była kampa-
nia wyborcza. Trwała przedwybor-
cza gorączka, ludzie biegali po sztabie 
z plakatami, a senator wydzwaniał 
w sprawie operacji Kasi do Tarnowa.

***
17 października o 11.58 już w Kry-

nicy, Kasia powiedziała pierwsze 

słowo: „Kaaaasiaaaa”. Po tracheoto-
mii, czyli zrobieniu nacięcia w szyi, 
którędy wprowadzono rurkę ułatwia-
jącą oddychanie, miała się uczyć od 
nowa mówić.

Marek Bieszczad sfilmował niemal 
cały pobyt córki w szpitalu. Kasia pa-
trzy teraz na dziewczynę na ekranie, 
jakby to był ktoś inny. Tamtej oso-
bie podłączonej do jakiejś aparatury, 
oplecionej rurkami i ledwo przekrę-
cającej głowę na poduszce lecą łzy po 
policzkach. Dziewczyna przed telewi-
zorem cały czas się uśmiecha.

***
Kasia od wypadku nie pamięta 

o wielu rzeczach. Zapomniała, że nie 
lubiła miodu. Dzisiaj zachwyca się, 
jaki miód jest słodki i pyszny. Pyta 

rodziców o wszystko, nawet o rze-
czy bardzo intymne, o których kie-
dyś nie rozmawiała. Za to pamięta 
wszystkie akordy i kiedy siada do or-
ganów, to potrafi sprawną lewą ręką 
dograć sobie brakujące dźwięki, które 
powinny wydobywać się spod prawej 
ręki. Ale nad prawą ręką trzeba jesz-
cze popracować.

– Czujemy się jakbyśmy mieli 
znowu w domu małe dziecko, a nie 
18–letnią kobietę – żartuje Bogusła-
wa Bieszczad. – Kasia w maju mia-
ła zdawać maturę. Już wiadomo, 
że najwcześniej przystąpi do niej 
w 2013 roku.

– No to jestem rok w plecy – wes-
tchnęła któregoś dnia.

(MICZ)

To jest prawdziwy cud

Kasia Bieszczad codziennie cierpliwie ćwiczy z rehabilitantem
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Z RYSZARDEM FLORKIEM, 
prezesem Zarządu Grupy 
FAKRO, rozmawiamy 
o światowym kryzysie, jego 
konsekwencjach dla polskiej 
i regionalnej gospodarki, 
ekonomicznych radach na 
trudne czasy i gospodarczych 
prognozach na 2012 rok nie 
tylko dla Nowego Sącza.

– Na początek chciałbym Pana prosić 
o krótką diagnozę światowej sytuacji 
ekonomiczno–finansowej i jej ewen-
tualnych efektów dla lokalnego i re-
gionalnego rynku pracy oraz tutej-
szych przedsiębiorstw?

– Na światową sytuację ekono-
miczno–finansową niebagatelny 
wpływ ma kryzys w krajach strefy 
euro. Jest on konsekwencją wpro-
wadzenia silnej waluty, za czym 
nie szło wzmocnienie czynników 
makroekonomicznych, takich jak 
na przykład wzrost wydajności 
pracy. Państwa, które teraz zna-
lazły się w gospodarczych tarapa-
tach, po wejściu do Unii zaczęły na 
wielką skalę konsumować kredyty 
zaciągnięte w zagranicznych ban-
kach, głównie niemieckich i fran-
cuskich. Za kredyty z kolei kupo-
wały produkty pochodzące także 
z Niemiec i Francji, co doprowa-
dziło do upadku rodzimych firm. 
Generalnie, na umownej likwida-
cji granic w obrębie unijnej wspól-
noty korzystają przede wszystkim 
koncerny z dużych krajów „starej 
Unii”. Posiadając tzw. efekt ska-
li, osiągnięty na dotychczasowych 
rynkach, stały się największymi 
beneficjentami integracji euro-
pejskiej. Przewaga ekonomicz-
na tych wielkich korporacji jest 
przeważnie dużo większa niż ko-
rzyści przedsiębiorstw pochodzą-
cych z krajów „nowej Unii”, uzy-
skiwane dzięki niższym, krajowym 
kosztom pracy. Wszystko to pro-
wadzi do upadku rodzimych, na-
rodowych firm, które nie są w sta-
nie konkurować z paneuropejskimi 
przedsiębiorstwami. To z kolei za-
wsze prowadzi do wzrostu bezro-
bocia, a w konsekwencji wyjazdu 
młodych ludzi za pracą do boga-
tych krajów. Wywołuje to zmiany 
w proporcjach osób zatrudnionych 
w gospodarce do ogółu obywate-
li, czyli PKB na osobę dodatkowo 
maleje. W praktyce więc rozwinię-
te gospodarki najzamożniejszych 
krajów Unii skolonializowały kra-
je biedniejszych. Bolesne konse-
kwencje tych negatywnych pro-
cesów ponosimy wszyscy, także 
nasz regionalny rynek pracy i lo-
kalni przedsiębiorcy. Ci ostatni 
muszą konkurować z firmami wy-
wodzącymi się z krajów zamoż-
nych, operującymi ogromnym ka-
pitałem, wykorzystywanym często 
do niszczenia mniejszych od siebie 
rywali. Dotyczy to rynków krajo-
wych i zagranicznych.

– Mówi Pan to z perspektywy wła-
snych doświadczeń?

– Tak, wystarczy odwołać się 
do doświadczeń FAKRO na rynku 
globalnym. Nasz największy kon-
kurent w światowej branży okien 
dachowych, który ma kapitał pięt-
naście razy większy niż FAKRO, 
przez swoją politykę cenową syste-
matycznie utrudnia nam dostęp do 
międzynarodowego rynku, tym sa-
mym uniemożliwiając nam bardziej 
dynamiczny rozwój. Gdyby nie an-
tykonkurencyjne działania duń-
skiego potentata, FAKRO miałoby 
o wiele większe możliwości two-
rzenia nowych miejsc pracy. Firma 

zatrudniałaby nie 3, jak obecnie, ale 
6 tys. osób, co umożliwiłoby nam 
podniesienie wynagrodzeń, któ-
re są uzależnione głównie od efek-
tu skali, o co najmniej o 30 procent.
– Czy sądecki pracodawca, ale również 
pracownik najemny, powinien się bać 
wszechobecnego słowa „kryzys”?

– Fakt, że Polska nie weszła do 
strefy euro i posiada własną wa-
lutę, w pewnym stopniu chroni 
nasz kraj przed kryzysem. Kry-
zys zweryfikował kurs euro, któ-
ry w tej chwili mocno osłabił zło-
tówkę. Powoduje to, że my Polacy 
kupujemy więcej polskich produk-
tów, bo towary z importu są i będą 
coraz droższe. To może pozytywnie 
odbić się na naszej sytuacji gospo-
darczej. Eksport będzie rósł szybciej 
niż import, a więc w Polsce będzie 
przybywać nowych miejsc pracy. 
Jeśli chodzi o FAKRO to kryzys na 
rynkach światowych nie wpłynął 
na naszą kondycję. Jesteśmy firmą 
globalną i dzięki temu korzysta-
my z różnych zagranicznych kana-
łów dystrybucyjnych. Ewentualne 
spadki w sprzedaży rekompensu-
jemy wzrostem na innych rynkach. 
W wielu krajach, gdzie do tej pory 
ciężko nam było rywalizować z na-
szym największym konkurentem, 
otworzyły się dla nas nowe moż-
liwości. W sytuacji, kiedy na ryn-
kach Europy Zachodniej konsu-
menci bardziej rozważnie zaczęli 
wydawać swoje pieniądze, stali się 
bardziej otwarci na nowe marki 
i zaczęli zwracać większą uwagę na 
jakość i parametry produktów. Cią-
gle inwestujemy przy tym w rozwój 
spółek dystrybucyjnych w Europie 
Zachodniej. Po to, aby więcej pro-
duktów z fabryki w Nowym Sączu 

można było sprzedać na tamtej-
sze rynki.
– Czy tak duże firmy jak FAKRO w jakiś 
sposób z wyprzedzeniem reagują na 
takie doniesienia ekonomiczne?

– FAKRO konsekwentnie reali-
zuje strategię zakładającą budowa-
nie firmy globalnej. Dążymy przy 
tym do zmniejszenia dystansu wo-
bec światowego lidera. Im większy 
udział w rynku światowym tym 
niższe są koszty, głównie dystry-
bucji, nawet do 20 proc. Poza tym 
nieustannie inwestujemy w bada-
nia i rozwój (mamy blisko 80 zgło-
szeń patentowych,) zachowuje-
my surowy reżim technologiczny 
i inwestujemy w rozwój sieci dys-
trybucji szczególnie na zachodzie 
Europy. 
– Co by Pan, doświadczony przedsię-
biorca, powiedział i doradził mniejszym 
przedsiębiorcom – jak się zachowywać 
w ciężkich czasach, jak reagować i za-
bezpieczać, by nie odczuć dekoniunk-
tury na rynku?

– Jeśli wziąć pod uwagę koń-
czące się unijne dotacje, ograni-
czone możliwości zadłużania się 
państwa, co jasno precyzuje kon-
stytucja, oraz konieczność spłaca-
nia zaciągniętych kredytów, moż-
na przypuszczać, że złotówka dalej 
będzie się osłabiać. Dlatego też fir-
my handlowe powinny skoncen-
trować się na sprzedaży produktów 
krajowych, a nie tych pochodzą-
cych z importu, które będą coraz 
bardziej drożeć. Z kolei firmy pro-
dukcyjne czy też usługowe powinny 
próbować sprzedawać swoje pro-
dukty i usługi za granicę, ponieważ 
mogą okazać się konkurencyjne. 
Czyli sugerowałbym przedsiębior-
com, aby przeorientowali swoje 

firmy bardziej w kierunku biznesu 
pierwotnego (czyli szukali klien-
tów dla swoich usług poza Sądec-
czyzną), bo wówczas szybciej nasz 
region będzie się bogacił.
– Jaki będzie rok 2012 dla polskiej i są-
deckiej gospodarki? 

– Wszystko zależy od tego, jaki 
będzie kierunek polityki rozwo-
ju przedsiębiorczości realizowa-
ny przez władze naszego miasta. 
Od samorządowców należałoby 
oczekiwać innego myślenia o pod-
miotach gospodarczych. W pań-
stwach czy też regionach, gdzie 
przedsiębiorczość prężnie się roz-
wija istnieje precyzyjne rozróżnie-
nie biznesu na tzw. biznes podsta-
wowy i wtórny. Pierwszy z nich to 
taki, który powoduje, że pienią-
dze napływają do danej wspólno-
ty ekonomicznej. Produkty i usłu-
gi sprzedawane są „na zewnątrz”, 
poza krajem czy regionem. Dru-
gi powstaje wówczas, kiedy pie-
niądze już są we wspólnocie. Ten 
typ biznesu przez pewien czas ob-
raca nimi w jej obrębie – w kraju 
czy też regionie – a następnie ka-
pitał odpływa do innej ekonomicz-
nej wspólnoty. 

Oczywistym jest, że władze na-
szego regionu powinny prefero-
wać i wspierać pierwszy typ biz-
nesu. Biznes pierwotny jest o wiele 
trudniejszy, bo firma musi kon-
kurować na rynku międzynaro-
dowym. Poza tym generuje po-
wstawanie miejsc pracy w firmach 
z grupy biznesu wtórnego. Tzw. 
biznes podstawowy wytwarza war-
tość dodaną na Sądecczyźnie, któ-
ra może być sprzedana poza grani-
ce regionu czy tez kraju. Tylko ten 
rodzaj biznesu jest w stanie zagwa-
rantować trwały rozwój gospodar-
czy naszego regionu. Jednak władze 
lokalne muszą uruchomić mecha-
nizmy do jego rozwoju. Chodzi tu 
na przykład o ulgi podatkowe, ła-
twiejszy dostęp do terenów inwe-
stycyjnych oraz do infrastruktury 
niezbędnej do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Tam, gdzie 
takie regulacje istnieją, gospodar-
ka prężnie się rozwija. W tym sen-
sie kondycja Sądecczyzny w dużej 
mierze uzależniona jest od urucho-
mienia przez samorządowców wła-
ściwych mechanizmów rozwoju.
– Czego życzyłby Pan sądeczanom 
w nowym roku?

– Wszystkim sądeczanom przede 
wszystkim życzę zdrowia, bo to jest 
najważniejsze. Życzę także, aby ko-
lejny nadchodzący rok stał się dla 
wszystkich czasem trafnych decy-
zji, tych osobistych i tych zawodo-
wych. Życzę też, abyśmy wszyscy 
potrafili połączyć nasze siły z po-
żytkiem dla rozwoju gospodarczego 
Sądecczyzny. To nie jest takie trud-
ne – proszę odwiedzić naszą stronę 
internetową www.pomysloprzysz-
losci.org. Niech świąteczny nastrój 
sprzyja lekturze. 

Rozmawiał: WOJCIECH MOLENDOWICZ

Rozmowa

Pozytywne scenariusze dla polskiej gospodarki 

Kryzys zweryfikował 
kurs euro, który w tej 
chwili mocno osłabił 
złotówkę. Powoduje 
to, że my Polacy 
kupujemy więcej 
polskich produktów, 
bo towary z importu są 
i będą coraz droższe. To 
może pozytywnie odbić 
się na naszej sytuacji 
gospodarczej. Eksport 
będzie rósł szybciej niż 
import, a więc w Polsce 
będzie przybywać 
nowych miejsc pracy
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Antidotum
Sp. z o.o. Nowy S cz, ul. Broniewskiego 3

Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej

Od 15 pa dziernika w ka d  sobot  czynny jest gabinet  lekarza pediatry 
od godz.9.00 do godz. 12.00 oraz gabinet zabiegowy od godz.9.00 do 16.30

Przychodnia prowadzi szczepienia ochronne przeciw grypie. 
wiadczenia te udzielane s  za odp atno ci . ZAPRASZAMY

Poradnia dermatologiczna
Oferuje mo liwo  fototerapii

Zabiegi odbywaj  si  w obszernej kabinie 
wyposa onej w lampy UVA i UVB.

Istnieje równie  mo liwo  PUVA 
- terapii (fotochemioterapii)

Rejestracja na miejscu oraz telefonicznie:

tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ

wiadczy us ugi w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ

LEKARZE:
Rodzinni,Pediatrzy, Interni ci 

Gabinet zabiegowy 
Punkt szczepie  

Program pro  laktyczny chorób kr enia 

tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76tel. 18 441 55 85, 18 441 56 76

Ponadto wiadczymy us ugi 
komercyjne w zakresie:

LOGOPEDII, LARYNGOLOGII, 
PSYCHOLOGII, DERMATOLOGII,

Dla pacjentów nieubezpieczonych porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55tel. 18 540 77 55

R E K L A M A
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R E K L A M A

olejne, akwarele, hafty, 
grafiki, dyplomy, papirusy, 
plakaty, fotografie, lustra

farby, pedzle, kredki, pastele, podobrazia, 
sztalugi, papier, tuby, teczki, art. biurowe

Nowy Sącz, ul. Lwowska 13 (obok Muzeum)

WSZYSTKO
DLA PLASTYKÓW:

te l :  018 -444 -13 -23    www.opr awa .p l

OPRAWIAMY
OBRAZY:

R E K L A M A

www.novasandec.pl
księgarnia internetowa

33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 143
tel./fax 18 547 45 45, tel. 18 441 02 88

biuro@novasandec.pl

Projektujemy i drukujemy:

Oferujemy:
najkrótsze terminy wykonania

wysoką jakość
możliwość druku małych nakładów 

książki, skrypty, kalendarze, 
zaproszenia ślubne, cenniki, 

wizytówki, ulotki, gazetki, foldery, 
katalogi, teczki, papiery firmowe, 

instrukcje obsługi, 
karty gwarancyjne, itp.

Jasnej gwiazdy na niebie,Jasnej gwiazdy na niebie,
Jasnych ludzi w kr g siebie,Jasnych ludzi w kr g siebie,
Jasnych dróg - i po zmroku,Jasnych dróg - i po zmroku,

no i: Do Siego Roku!no i: Do Siego Roku!
yczyyczy

Józef Polaczek
Dyrektor Ma opolskiego O rodka Ruchu Drogowego w Nowym S czu wraz z pracownikami

Poleć ten adres znajomym: 

www.sacz.in
nn aaa

Pamiętałem, żeby o tym 
zapomnieć
Kolejna odsłona procesu lustracyjnego byłego bur-
mistrza Tymbarku Stanisława Pachowicza odkrywa-
ła przed obserwatorami walor kulinarno – naukowy 
kontaktów z SB. Wprawdzie obaj panowie, tj. lustro-
wany, jak i prowadzący agenta „Rysia” funkcjonariusz 
cierpią na posuwającą się amnezję, jednak doskona-
le pamiętają, w jakiej restauracji się spotykali przed 
30 laty, co zamawiali i ile płacili, pomimo że infla-
cja galopowała w tempie 500 procent rocznie. Cieka-
we, ilu ludzi chciałoby cierpieć na taką amnezję i za-
miast na geriavit, wydawać ostatni grosz na tłuściutką 
goloneczkę. Ba, obydwaj panowie pamiętają na-
wet, o czym gaworzyli. A gawędzili o problemach kra-
ju, a głównie o zabezpieczeniu Polski przed działalno-
ścią szpiegów gospodarczych. Fakt. Nasze ówczesne 
technologie a’la pralka Frania i mały fiat mogły być dla 
imperialistycznych spec–służb przedmiotem szcze-
gólnego pożądania. No chyba, że w grę wchodziło wy-
kradzenie tajemnic przemysłowych zakładów owoco-
wych w Tymbarku albo linii do słoikowania ogórków. 
Po tej paranaukowej, przypominającej tajne komplety 
pogaduszce, były wójt przyjmował pamiątkowy pre-
zent w postaci albumu tudzież innych poszukiwanych 
wydawnictw popularno–naukowych. Co ciekawe, po-
mimo upływu czasu, pamięta ich tytuły, a nawet cenę 
zamieszczoną na odwrocie. Zaś „esbek”, z nudów i na 
odczepnego, żeby się przełożeni nie czepiali, pisał ta-
kie tam dyrdymały. I wszystko jasne. Beztłuszczowa 
i bezmięsna dieta lat 80. ubiegłego wieku, chcąc nie 
chcąc, przyczyniła się do tego, że prawdę ukryć jest 
niezwykle trudno. Nawet wówczas, gdy się chce o niej 
bardzo zapomnieć.

(JARO)

SMS Zaprenumeruj e–tygodnik
Wygodniej już nie będzie! 

Chcesz bezpłatnie 

otrzymywać „Dobry 

Tygodnik Sądecki” w wersji 

elektronicznej na swój 

e–mail? Zamów darmową 

prenumeratę na naszej 

stronie: www.dts24.pl, 

a każdy kolejny numer 

gazety sam Cię znajdzie. 

Już kilka tysięcy naszych 

Czytelników wybrało taką 

formę otrzymywania DTS. 

Dzięki temu już w środę 

wieczór tygodnik trafi a 

do ich skrzynki mailowej. 

Niebawem nasza gazeta 

dostępna będzie również 

w wygodnej wersji na tableta 

i telefon. Jeśli wolisz czytać 

nas w tradycyjnej papierowej 

wersji, szukaj DTS w jednym 

z 350 naszych punktów 

kolportażowych na terenie 

Nowego Sącza i powiatu.



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   22 grudnia 201116

Opinie

N 
ależę do ludzi chęt-
nie korzystają-
cych z uroków 
życia. Lubię też tań-
czyć, choć akurat tę 
przyjemność uza-

leżniam od dobrej muzyki i kawałka 
parkietu, na którym można poszaleć, 
nie narażając siebie i innych na bliskie 
spotkanie III stopnia. Mam przyjaciół 
równie zabawowych jak ja, więc zda-
rza nam się od czasu do czasu wspól-
nie pobalować. Zauważam jednak, że 
przychodzi nam to z coraz większą 
trudnością. I wcale nie chodzi o kon-
dycję. Od paru dobrych lat jak grzyby 
po deszczu rozmnażają się wszelkie-
go autoramentu „didżeje” (DJ), którzy 
powodowani instynktem zabijania, 
dokonują takiej masakry na muzy-

ce, że tańczyć się odechciewa. Rozu-
miem absolutnie, czym jest dyskote-
ka, gdzie ciągle ten sam dynamiczny 
puls narzuca formę zabawy. Rozu-
miem, bo jest to dla wielu jakaś pro-
pozycja. I nie zamierzam tego ani kry-
tykować, ani zwalczać. O ile jednak 
dyskoteka to zabawa, to taniec jest 
czymś więcej. Jest sztuką, która wy-
maga umiejętności. Frajdę sprawia 
mi widok świetnie tańczących mło-
dych ludzi, problem w tym, że nie-
wiele jest okazji, aby pokazali, co po-
trafią. Oczywiście oprócz turniejów 

tańca towarzyskiego. Do muzyki pro-
ponowanej przez DJ nie bardzo da się 
tańczyć, bowiem wszystkie możliwe 
style: od walca wiedeńskiego po foks-
trota ubrane są w ten sam garniturek 
przaśnej rąbanki. Nie wiem dlaczego 
DJ nie chcą (nie potrafią?) zauważyć, 
że na parkiecie znajdują się akurat lu-
dzie nieco starsi niż nastolatki i może 
chcieliby poszaleć po swojemu. Nie 
rozumiem także, czemu mają służyć 
przeróbki muzycznych standardów. 
Być może chodzi o niepłacenie ZAiKS–
owi tantiem, ale skutek tego jest taki, 
że światowe przeboje śpiewane są fa-
talnie przez przypadkowych rodzi-
mych wokalistów (wokalistów – nad-
użycie semantyczne!) i wyzwalają we 
mnie złe mocje. Powtórzę dla porząd-
ku: nie jestem przeciwnikiem dysko-
tek, wiem że jest wielu admiratorów 
tej formy relaksu (niech im parkiet 
lekkim będzie!), ja jedynie chciałbym, 
żeby nie masakrowano tego, co stwo-
rzyli niegdyś prawdziwi artyści (Si-
natra, ABBA, Niemen, Szczepanik). 
Boję się, że doczekam się wersji hard-
corowej np. „Roty” albo „I Brygady”. 
Wcale nie przesadzam, bo pieśni żoł-
nierskie z okresu I wojny światowej 
w takiej wersji już słyszałem. Chciał-
bym więc, Wysoka Izbo, zgłosić po-
stulat: nie wyważając drzwi do pro-
stych rozwiązań, wyważmy proporcje 
między dyskotekową zabawą a zaba-
wą zorientowaną na taniec. No i nie 
znęcajmy się nad muzyką prawdziwą. 
Owszem, można ją uszlachetnić, na 
nowo zinterpretować, ale trzeba mieć 
na to pomysł!!! Jeśli te wszystkie (czy-
li dwa) warunki będą spełnione, nie 
będę widział powodu, żeby narzekać. 
Dobrych DJ spotkałem niewielu. Szko-
da, bo wiem, że tacy są i życzyłbym so-
bie, żeby nie tylko raczyli nas świetną 
muzyką, ale przy okazji kształtowa-
li artystyczny gust. Niniejsze refleksje 
wydają się o tyle uzasadnione, że zbliża 
się sylwester i takich jak ja, chętnych 
do posłuchania i potańczenia przy faj-
nej muzyce, jest naprawdę mnóstwo. 
Stąd apel do prowadzących bale, żeby 
uwzględnili potrzeby rozmaitych grup 
wiekowych i o różnym stopniu tanecz-
nego zaawansowania. Z powyższą dia-
gnozą problemu pewnie nie wszyscy 
się zgodzą. Przyjmę każdą krytykę, na-
wet taką, że jestem wapno, Fred Asta-
ire dla ubogich, zgred i pierdoła (to 
z Haszka!), ale z opinii się nie wyco-
fam. Jak mawiał klasyk: Mam swoje 
zdanie i się z nim zgadzam! A wszyst-
kim Czytelnikom niniejszej rubryki ży-
czę szampańskiej, sylwestrowej zaba-
wy i świetnej kondycji, bo karnawał 
upomni się o nas na pewno.

Fred Astaire 
dla ubogich

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

C 
zy ktoś pamięta jesz-
cze tamtą Wigilię 
i karnawał sprzed 
trzydziestu  laty. 
Trzaskający mróz, ja-
kaś symbolicznie po-

larno–syberyjska zima, mrok stanu 
wojennego, spotęgowany dwudzie-
stym stopniem zasilenia i ciągłymi 
wyłączeniami prądu. Za oknami czoł-
gi, patrole wojska i ZOMO z bro-
nią gotową do strzału, wycelowaną 
w nielegalny naród. Rozdarte społe-
czeństwo i przełamane, niczym sło-
ne od łez opłatki, polskie rodziny. 
Wszechobecne kolejki, bezustanna 

walka o byt jak w psim eksperymen-
cie Pawłowa i ta ciągła szamotani-
na o każdy ochłap kości z dodatkiem 
mięsa, zawiniętego w podłą gaze-
tę. Odciśnięta na kawałku wieprza 
za kartki generalska facjata lub po-
cięty w paski organ prasowy „prze-
wodniej siły”, stosowany zamiennie 
do higieny innego organu, zdawały 
się rysować chociaż kontur uśmiechu 
na zatroskanych i przygnębionych 
twarzach Polaków. Bo i na co komu 
miały być jakieś burżuazyjne luk-
susy. O wiele ważniejszą rzeczą dla 
WRON–ich piskląt była konieczność 
modyfikacji planu zajęcia Danii przez 
naszą „ludową armię”. To na wypa-
dek koniecznej obrony zdobyczy so-
cjalizmu przed zakusami amerykań-
skich imperialistów. A pamiętacie 
zapach Peweksów? Aromat wytwor-
nych perfum działał jak narkotyk, 
wyzwalając wyobraźnię o jakimś in-
nym, kompletnie baśniowym świecie. 

Na półkach wykwintne dobra, usta-
wione niczym muzealne eksponaty 
z napisem „nie dotykać”. Przez chwi-
lę można się było poczuć jak w odre-
alnionej kapsule przyszłości, bo te-
raźniejszość sprowadzała na ziemię 
niczym milicyjna pała. Na zwykłe 
spodnie z firmową metką nie starcza-
ło miesięcznej pensji. Sylwester też 
był ciemny. Jak okulary pierwszego 
sekretarza. Rozjaśniały go strzelają-
ce w niebo iskry z wojskowych kok-
sowników, stojących niemal na każ-
dym rogu ulicy. Mój Boże, cóż to była 
za siermięga. W telewizji pomiędzy 
płomiennymi i zagrzewającymi do 
walki z „solidarnościową” ekstremą 
wystąpieniami wodza a bułgarsko–
radzieckimi produkcjami filmowymi, 
reklamowano jedynie preparat prze-
ciw insektom i robactwu o jakże wy-
mownej nazwie Prusakolep. To zro-
zumiałe, że ten gadzi chwast plenił się 
odwrotnie proporcjonalnie do tem-
pa zaopatrzenia sklepów w podsta-
wowe środki czystości i powoli sta-
wał się jakąś medialną ikoną PRL–u.

Po co to piszę? Nie tylko by przy-
wołać wątpliwy wspomnień czar, bo 
lufy armat nie działają na mnie zbyt 
sentymentalnie. Może raczej po to, by 
choć trochę ostudzić temperament 
wiecznych malkontentów, zatrzy-
mać lawinę narzekań, codzienny po-
tok skarg i dąsów, na to, że mogłoby 
być lepiej. Prawdą jest, że mamy sto-
sunkowo krótką pamięć i chętnie się-
gamy po włącznik jej całkowitego 
czyszczenia, aby uwolnić miejsce dla 
ponownych żalów i nowych obietnic 
speców od socjo–politycznego mar-
ketingu. Ale czy ktoś mógł wówczas 
przypuszczać, że uda się nam kiedyś 
zamienić pusty i dziurawy wór Dziad-
ka Mroza na kolorowe i obfite sanie 
Świętego Mikołaja? Może więc częściej 
radujmy się tym, co posiadamy. Do-
ceńmy bardziej to, co „w nas” niźli to, 
co „u nas”. Kto wie, być może właśnie 
w tym tkwi magiczny klucz do jakże 
częstych życzeń zdrowia.

Więcej optymizmu 
życzę!

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

A pamiętacie zapach Peweksów? Aromat wytwornych 
perfum działał jak narkotyk, wyzwalając wyobraźnię 
o jakimś innym, kompletnie baśniowym świecie. 
Na półkach wykwintne dobra, ustawione niczym 
muzealne eksponaty z napisem „nie dotykać”

Nie jestem przeciwnikiem 
dyskotek, wiem że jest 
wielu admiratorów tej 
formy relaksu (niech im 
parkiet lekkim będzie!),  
ja jedynie chciałbym, 
żeby nie masakrowano 
tego, co stworzyli niegdyś 
prawdziwi artyści 
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M 
am nadzieję, że 
nikt nie czyta ga-
zet podczas wie-
czerzy wigilijnej, 
bo to groziło-
by udławieniem 

się ością karpia. Ze śmiechu, oczy-
wiście. Nie trzeba też po raz piętna-
sty oglądać tej samej komedii, bo dla 
poprawienia sobie nastroju wystarczą 
przedświąteczne komunikaty agen-
cji badających nastroje konsumenc-
kie naszych rodaków. Jest wesoło! Ja 
osobiście uwielbiam histeryczny na-
strój informacji, iż „w tym roku wy-
damy na święta i prezenty o 6 procent 
mniej niż w latach ubiegłych”! No 
i co z tego? Coś w tym złego? A jaki 
jest powód, byśmy każdego roku 
mieli wydawać na święta i prezen-
ty coraz więcej? Gdyby tak faktycznie 
było, to gdzieś około roku 2030 mu-
sielibyśmy już pracować przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu, tylko 
po to, żeby móc jeszcze więcej wydać 
na święta i prezenty. A jak te „jeszcze 
bogatsze” święta miały w praktyce 
wyglądać? Mielibyśmy zjeść w Wigi-
lię nie 12, ale 24 potrawy? Albo za-
miast 8 pierogów z grzybami dostać 
ich na talerz 16? A nazajutrz zamiast 
jednego piwa wypitego ze szwagrem 
połknąć pięć browarów i pochłonąć 
kilka dodatkowych kawałków cia-
sta od teściowej? Co jeszcze możemy 
zrobić, by pazerny smok konsump-
cji poczuł się nasycony? Od jakie-
goś czasu mam wrażenie, że plan pod 
tym względem wykonujemy co naj-
mniej z taką nadwyżką, jak górnik 
Wincenty Pstrowski w tonach fedro-
wanego węgla. No, ale on ma przy-
najmniej swój pomnik. Jeśli spróbu-
jemy w te święta jeszcze więcej zjeść 
i wypić, to niebawem pękniemy, bo 
i tak już ponad połowa z nas potrze-
buje nowego paska do spodni z kilko-
ma dodatkowym dziurkami. A jakie 
cuda musielibyśmy jeszcze znaleźć 
pod choinką, by agencje mogły od-
trąbić komunikat, że oto w tym roku 
– nareszcie! – wydaliśmy na prezen-
ty o 15 procent więcej niż poprzed-
nio. Jeśli tak faktycznie będzie, to 
żeby odrobić zaciągnięte w tym celu 
kredyty, będziemy musieli pójść do 

pracy już w drugi dzień świąt i to 
o szóstej rano!

Cały czas mam jednak nadzie-
ję, iż jakaś szalona agencja porwie się 
na badania, z których będzie wyni-
kało, że podczas tegorocznych świąt 
mogliśmy spać o godzinę dłużej, le-
żeć bezczynnie patrząc w sufit, nie 
korzystać z pakietu tysiąca bezpłat-
nych minut w telefonie, słuchać mu-
zyki w samo południe, albo pobiegać 
z psem po lesie. Chciałbym, żebyśmy 
we wszystkich tych sprawach po-
prawili nasze wskaźniki o sto pro-
cent. O dwieście procent poprawmy 
w te święta czas poświęcony na prze-
myślenie, czy gonitwa za „lepszymi 
świętami i bogatszymi prezentami” 
ma jeszcze jakiś sens? Jeśli dojdzie-
my do wniosku, że nie ma sensu, to 
możemy sobie pogratulować. Święta 
chociaż w części spełniły swoją świą-
teczną misję! A w Nowy Rok…

…a w Nowy Rok przestańmy hi-
steryzować, że w 2012 roku pożre nas 
kryzys. Najlepiej wykreślmy to sło-
wo ze swojego nowiutkiego kalen-
darza. W sprawach gospodarczo–
ekonomicznych lepsza od stawiania 
pasjansa i wróżenia z fusów po ka-
wie jest chłodna obserwacja rynku. 
O ile Nowy Sącz, jako jednostka samo-
rządowa będzie zaciskał pasa i o no-
wych inwestycjach możemy na jakiś 
czas zapomnieć, to o kondycję sądec-
kich przedsiębiorstw możemy być ra-
czej spokojni. Inwestycje lokalnych 
firm nie miały takiego rozmachu od 
dobrych kilkunastu lat. Newag wła-
śnie stawia hektarową halę, w której 
montowane będą pociągi dla warszaw-
skiego metra i jeśli mądrze zostanie 
rozwiązany spór na linii związki za-
wodowe – zarząd, to wszystko wska-
zuje, że firma wchodzi w bodaj najlep-
szy okres swojej działalności. FAKRO 
niedawno wybudowało tunel pod to-
rami, by zyskać tereny dla rozbudowy 
firmy, Konspol finiszuje z powiększa-
niem zakładu na niespotykaną dotych-
czas skalę, a firma Wiśniowski szykuje 
się do kolejnego kroku ku poszerzeniu 
działalności. Jeśli do tego dodamy, że 
firmy lokujące się w powstającym Mia-
steczku Multimedialnym już poszukują 
pracowników, to gdzie tu mowa o go-
spodarczo–ekonomicznej katastro-
fie? Żeby się jednak upewnić, czy aby 
nie wisimy nad jakąś przepaścią, o dia-
gnozę sytuacji poprosiliśmy Ryszar-
da Florka – czyli wyjątkowo doświad-
czonego przedsiębiorcę (czytaj str. 11). 
Jaki wniosek płynie z tego wywiadu? 
Nie powinno być źle! I niech optymizm 
prezesa FAKRO udzieli się wszystkim 
w 2012 roku!

Przecież nie wisimy 
nad przepaścią!

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Wędliny tradycyjne bez konserwantów
Założenie zakładu w 1998 roku nastąpiło w konsekwencji wieloletniej rodzinnej 

tradycji produkcji wyrobów swojskich. Każdy wytwarzany u nas wyrób jest 

najwyższej jakości dzięki połączeniu tradycyjnych rodzinnych receptur, najlepszych 

składników oraz najnowszych technologii. Starannie dobrane przyprawy i najlepsze 

wyselekcjonowane mięso, wyłącznie pochodzenia krajowego, gwarantują najwyższą 

jakość wyrobów. Pragniemy dodać, iż współpracujemy tylko ze sprawdzonymi 

ubojniami trzody. Tradycyjne wędzenie naszych wyrobów przy użyciu drzewa 

bukowego i owocowego, nadaje im niepowtarzalny smak i zapach. Dzięki niewielkim 

rozmiarom zakładu wszystkie nasze produkty są niepowtarzalne, o wyjątkowym 

smaku. Nasze wyroby są laureatami licznych konkursów, co potwierdza ich wysoką 

jakość i niepowtarzalny smak.

BOCZEK 
GOTOWANYBALERON

BOCZEK 
PIECZONY

KABANOS 
TRADYCYJNY

KASZANKA
KIEŁBASA 
DOMOWA

KIEŁBASA 
SZYNKOWA

KIEŁBASA 
ŚLĄSKA

PASZTETOWA
PIECZEŃ 
WIEJSKA

POLĘDWICA 
SOPOCKA SALCESON

SCHAB 
PIECZONY

SZYNKA 
TRADYCYJNA

SZYNKA 
Z KOŚCIĄ

Zdrowych i spokojnych Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,Świąt Bożego Narodzenia,

szczęśliwego szczęśliwego 
Nowego Roku 2012 rokuNowego Roku 2012 roku

NASZE WYROBY MOŻNA KUPIĆ:

GOSDROB, Nowy Sącz, ul Sobieskiego

Market Rafa, Nowy Sącz, ul. Węgierska

Piekarnia Oracz, Nowy Sącz, ul. Nawojowska

Solidus, Nowy Sącz, ul. 1 Brygady

Delikatesy EWA, Nowy Sącz, ul. Traugutta

HIT POL PACHO, Grybów

Delikatesy Centrum, Rytro

Delikatesy Centrum, Piwniczna

Delikatesy Centrum, Grybów

Sklep fi rmowy „Ania”, Kamionka Wielka 501
18 445 61 35,  kom. 662 077 534

Ciekawy projekt

ROZMOWA  z Martą 
Mordarską, pełnomocnikiem 
prezydenta miasta ds. 
społecznych

– Właśnie w Klubie Młodzieżowym SQMA 
(Sądecki Klub Młodzieży Aktywnej) pod-
sumowała Pani drugą edycję projek-
tu „Twoja aktywność szansą na sukces”. 
Warto było się angażować w ten projekt?

– Oczywiście! Mamy poczucie 
wielkiej satysfakcji. Projekt reali-
zowany jest przez Zespół Świetlic 
Środowiskowych w Nowym Są-
czu i adresowany do młodych lu-
dzi zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.
– Nie zawsze wiemy, co się kryje za tym 
określeniem z unijnej nowomowy?

– Generalnie chodzi nam o mło-
dzież nie posiadającą mądrego 
wsparcia ze strony dorosłych. Nie-
którzy z nich mają problemy edu-
kacyjne, a w projekcie m.in. dostają 
szansę uzupełnienia takich luk.
– Projekt szuka młodzieży, czy młodzież 
szuka projektu?

– My zapraszamy i zachęcamy, 
a oni przychodzą sami. Czeka na nich 
psycholog, a pierwsza z nim rozmo-
wa pozwala nam zdobyć wiedzę na 
temat ich potrzeb i deficytów. Część 
osób przychodzi do projektu, bo ko-
jarzy im się z wyjazdami wakacyj-
nymi i atrakcyjnymi wydarzeniami.
– Czyli przychodzą na gotowe, choć 
w nazwie jest słowo „aktywność”?

– Ale wchodzimy z nimi w pew-
nego rodzaju kontrakt. Atrakcje pro-
gramu są w tym pakiecie. My coś da-
jemy, ale oni też muszą dać coś od 

siebie. Nic na siłę – oni muszą mieć 
świadomość, że są tu dlatego, bo tak 
sami zdecydowali. Zaangażowanie 
w bieżące zajęcia jest warunkiem ko-
rzystania z atrakcji.
– Może zajęcia przypominają im szkołę?

– Nasze zajęcia są ukierunkowa-
ne na obudzenie aktywności uczest-
ników. Mało tego, my ich pytamy 
– przez doradców zawodowych 
– jak chcieliby, żeby te zajęcia wy-
glądały. Pamiętamy o tym, że oni 

często przychodzą z bagażem pora-
żek i trudności, które nie bardzo po-
trafią rozwiązywać.
– Wy rozwiązujecie problemy za nich?

– Nic podobnego. Oni już z sa-
mego tytułu projektu wiedzą, że 
efekt, jaki osiągną uzależniony 
jest od ich zaangażowania, od nich 
samych.
– Sprawdzacie, jak uczestnictwo w pro-
jekcie wpłynęło na dalsze funkcjonowa-
nie waszych podopiecznych, np. w ich 

szkołach? Można wracać do projektu 
w kolejnych latach?

– Projekt jest adresowany do 15–
19–latków, więc ci najmłodsi mogą 
w nim brać udział nawet przez trzy 
lata. Z kolei 19–latkom, przy pomo-
cy wyspecjalizowanych doradców 
zawodowych, pomagaliśmy wybie-
rać dalszą drogę życiową. Wiemy, że 
np. uczestnicy warsztatów dzienni-
karskich poprawiali później w szko-
łach swoje wyniki z języka polskiego, 

pisali lepsze wypracowania, udzie-
lali się w szkolnej gazetce albo na-
grali audycję do szkolnej rozgłośni, 
choć wcześniej się w takie działania 
nie angażowali.
– Inne efekty uczestnictwa w projekcie?

– Maturzystom, oprócz pomocy 
w wyborze studiów, załatwiliśmy 
konkretne wsparcie socjalne – za-
pomogi, stypendia – które pomo-
gło wystartować im na studiach. To 
jest najważniejsze – pomóc się usta-
wić młodemu człowiekowi, który za-
sadniczo może liczyć tylko na siebie, 
bo nie bardzo ma wsparcie w najbliż-
szych. Oni szybko stają się młodymi 
dorosłymi.

– Zaskakują czymś Panią uczest-
nicy projektu?

– Mamy taki zwyczaj, że 
podopieczni świetlic śro-
dowiskowych spotykają 
się z prezydentem przed 
świętami, żeby złożyć 
mu życzenia. Pierwszy 

raz uczestniczyli w tym 
również SQM–owcy. Kie-

dy zobaczyłam w ratuszu dry-
blasów w dresach z łańcuchami na 

szyi, to można było poczuć respekt. 
Okazało się, że niepotrzebnie. Potem 
powiedzieli mi: „Staliśmy pod klat-
ką na Milenium, szukaliśmy okazji 
do jakiegoś wypadu, święci nie byli-
śmy. Tutaj zobaczyliśmy, że są dla nas 
ciekawe pomysły i możemy zrobić 
coś fajnego”. Zrobiło mi się bardzo 
przyjemnie, bo te dryblasy w dresach 
przecież z własnej woli dołączyły do 
tych dzieci, które przyszły na opła-
tek do prezydenta.

Rozmawiał (WICZ)

Uczestnicy SQMY – Magdalena Słomka, Ewelina Żak, Barbara Zaczyk, Mateusz Kociołek:
– Najbardziej podobały nam się oczywiście wyjazdy integracyjne. Interesujące były też zajęcia z fo-
tografii oraz plastyczne, ale fajna była też samoobrona czy kickboxing. Chyba najciekawsze i naj-
bardziej wartościowe były zajęcia z psychologami i socjoterapeutą. To się tylko tak strasznie nazy-
wa, ale rozmawialiśmy o ciekawych życiowych tematach, o problemach dotyczących ludzi w naszym 
wieku. Poza tym można tu było poznać sporo ciekawych osób, z którymi spotykamy się też poza klubem, 
choć nie chodzimy do tych samych szkół.

Tu stają się młodymi dorosłymi
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NOWY SACZ UL. EMILII PLATER 7A,  TEL 18 4436840,  www.jkszyby.pl

NAPRAWA I WYMIANA 
NAPRAWA ODPRYSKÓW I PĘKNIĘĆ

POLEROWANIE SZYB I REFLEKTORÓW
PRZYCIEMNIANIE SZYB

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych 
nadzieją i magią wigilijnej nocy, kierujemy do Państwa
płynące z serca życzenia radosnych, spokojnych Świąt 

oraz pomyślności w Nowym 2012 Roku.

R E K L A M A

Nowy Sącz, Rynek 21 
tel. 18 442 11 17,
ul. Węgierska 94 
tel. 18 444 46 64,

megalampy@poczta.fm

P O N A D  1 0 0  G A T U N K Ó W  H E R B A T Y
N A J W Y Ż S Z E J  J A K O Ś C I  N A J L E P S Z Y M  U P O M I N K I E M 
MIKOŁAJKOWYM I ŚWIĄTECZNYM    Z A P R A S Z A M Y

LAMPYLAMPY
        ŻYRANDOLE        ŻYRANDOLE
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Niech Bo e Narodzenie niesie ze sob  
rado  i nadziej , a blask wi tecznej choinki 

roz wietla drog  na ca y Nowy Rok.

Obyczaje

Święta Bożego Narodzenia to szcze-
gólny czas, pełen zwyczajów i obrzę-
dów, które powoli odchodzą w nie-
pamięć. Jakie były dawne wierzenia 
związane z Wigilią? I które z nich prze-
trwały i nadal są kultywowane. Przed-
stawiamy miniprzewodnik po daw-
nych zwyczajach świątecznych na 
Sądecczyźnie.

Godne Święta
Boże Narodzenie, inaczej Gody 

albo Godne Święta miały bogatą 
symbolikę i wiązały się z nimi licz-
ne obrzędy, przesądy i wierzenia. 
Wiele z nich dotyczyło przygoto-
wań wieczerzy wigilijnej, dzięki któ-
rym w domu miał zapanować dobro-
byt i pomyślność. Dzieciom podczas 
gotowania, nie wolno było podja-
dać, żeby wilki nie porywały owiec. 
Wodą po gotowaniu bobu matki myły 
dzieciom buzie, żeby były zdrowe 
i ładne. W trakcie pieczenia chleba, 
po włożeniu go do pieca, gospodyni 
brała kilka rozżarzonych węgielków 
i nadawała im nazwy poszczegól-
nych upraw. Węgielek, który pokry-
wał się dużą warstwą popiołu, wró-
żył urodzaj na daną jarzynę. Przed 
wieczerzą pilnowano, aby pościągać 

rzeczy zawieszane na wie-
szakach, żeby gospodarka 
nie podupadła.

Szczególną uwagę przy-
kładano do wystroju sto-
łu wigilijnego. Przykrywa-
no go białym obrusem, pod 
spodem kładziono sianko, 
a na wierzch sypano ziarna 
zbóż. Wokół stołu obwiązy-
wano łańcuch, który później 
używano na hali przy wypa-
sie owiec. Pod stół kładzio-
no siekierę lub motykę, wie-
rzono bowiem, że trzymanie 
nóg na „żelaznym” zapewni 
żelazne zdrowie. 

U powały zawieszano podłaź-
niczkę, najczęściej robioną z czub-
ka jodełki. Obwieszano je jabłkami, 
orzechami, łańcuchami z główek lnu 
lub słomy. Pośrodku zawieszony był 
świat, kulista konstrukcja złożona 
z opłatków. Dopiero w latach 30. XX 
wieku zaczęto stroić choinki. 

Postnie z jednej miski
Wieczerzę wigilijną, przez Lachów 

zwaną „łobiodem”, a przez Pogó-
rzan „wiliją” zaczynano po ukaza-
niu się pierwszej gwiazdy na niebie. 

Najpierw odmawiano modlitwy, ła-
mano się opłatkiem i siadano do sto-
łu. Jedzono powszechnie z jednej du-
żej miski. Przy wnoszeniu nowego 
dania, pod miskę kładziono opła-
tek. Jeśli się przylepił, wróżono do-
bre plony tego, z czego była potrawa. 
Gospodyni starała się, aby na wiecze-
rzy były podane wszystkie płody zie-
mi, uprawiane w gospodarstwie. Po-
trawy były postne, maszczone olejem 
roślinnym. Należało jeść do syta, aby 
nie zaznać głodu w przyszłym roku. 

Zachowanie podczas wieczerzy 
wigilijnej było równie ważne. Nie 

należało rozpierać się na 
stole, żeby zboże się nie 
powaliło, przez całą Wigi-
lię należało trzymać swo-
ją łyżkę w garści, gdyż 
jej upuszczenie wróżyło 
śmierć domownika.

Wieczorem, po wie-
czerzy nadchodził czas 
wróżb. Wiele z nich do-
tyczyło spraw gospodar-
czych i matrymonialnych. 
Jeśli w noc wigilijną na 
niebie było dużo gwiazd, 
znaczyło to, że kury będą 
dobrze niosły i będzie do-

bry urodzaj. We framugę okna wbi-
jano igłę z długą nitką, po powrocie 
z pasterki sprawdzano, czy była wil-
gotna – wtedy przyszły rok miał być 
deszczowy, jeśli sucha – pogodny. Ce-
bulę krajano na dwanaście talarków 
i posypywano solą. Na której części 
sól zwilgotniała, ten miesiąc miał być 
deszczowy. Pogodę na każdy dzień 
wróżono z pogody kolejnych dwuna-
stu dni od św. Łucji (13 XII) do Wigilii. 

A po Wigilii…
W I dzień Świąt obowiązywał zakaz 

wykonywania jakichkolwiek prac, 

nawet zamiatania śmieci, ścielenia łó-
żek czy gotowania. Odgrzewano to, co 
przygotowywano na Wigilię. Nie na-
leżało chodzić w gości. Wychodzo-
no tylko do kościoła, resztę dnia spę-
dzając na jedzeniu i śpiewaniu kolęd. 

II dzień Świąt był już czasem ra-
dosnych i gwarnych odwiedzin. Od 
rana po domach chodzili podłaźni-
cy z życzeniami:

„Na scyńście, na zdrowie, 
Na to Boże Narodzenie,
Żeby się rodziło w komorze,
Wodziło w oborze.
Co dej Panie Boże!
Na kozdym miejscu,
Żeby stał snopek przy snopku,
Kopa przy kopie,
A gospodarz między kopami, 

Jako miesiąc miądzy gwiozdami.”
Część z tych zwyczajów w okrojo-

nej formie przetrwała do dzisiaj, ale 
większość powoli odchodzi w zapo-
mnienie. Najstarsi jeszcze pamięta-
ją i starają się przekazywać młodym 
dawne obrzędy, jednak w pogoni za 
nowym ich głosy słabną. Może wła-
śnie w tym roku warto usiąść i posłu-
chać babci i jej wspomnień? 

JOANNA SURÓWKA

Co zostało z tamtych świąt?
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UWAGA – KOLEJNY NUMER „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”  
UKAŻE SIĘ W CZWARTEK 12 STYCZNIA
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POL CAN ART MANAGEMENT - 1927 Wellington Street, Canada - Montreal QC  H3K 1W4, Tel. 001 514 938 07 54; www.polcanart.com  e-mail: office@polcanart.com 

Z A P R A S Z A
Koncert kolęd - œpiewaj¹ i grają

organizatorzy

29 GRUDNIA 2011 godz.16.00
SALA KONCERTOWA PIJALNI G£ÓWNEJ - Krynica - Zdrój 

BBILETY 25 z³ 

L&A&A ensemble 

Laura Sąsiadek (Canada) 

Aleksander Ładysz
Andrzej Hełmecki

KONCERT 

PREMIEROWY

Rekomendacje

Karnet nie tylko kulturalny
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Rekomendacje

Wydarzeniem towarzyskim minione-
go weekendu w Nowym Sączu było 
otwarcie nowej kawiarni i restauracji 
Strauss Caffe. Liczni goście nie mogli 
się nachwalić lokalu.

Takiego miejsca w Nowym Sączu 
brakowało – panowała zgodna opi-
nia, a gospodarze Teresa i Marian 
Żmudowie promienieli z dumy. Na-
wet posłowie reprezentujący tak 
odmienne opcje polityczne jak Ma-
rian Cycoń (PO) i Arkadiusz Mu-
larczyk (SP) głosowali w tej spra-
wie zgodnie:

– Już nie musimy jeździć do Au-
trii, żeby poczuć wiedeńskie kli-
maty, bo mamy Strauss Caffe – za-
chwycał się poseł Cycoń.

– Z dumą będę mógł przypro-
wadzać tu na kawę swoich go-
ści odwiedzających Nowy Sącz 
– cieszył się poseł Mularczyk, 
którego biuro na sądeckim ryn-
ku znajduje się ledwie sto me-
trów od lokalu.

Z kolei radny wojewódzki Le-
szek Zegzda przekonywał, że na-
wet Kraków nie powstydziłby się 
takiej kawiarni:

– Ktoś włożył mnóstwo ser-
ca i wysiłku, żeby to miejsce tak 
wyglądało.

„Ktoś”, czyli Teresa i Marian 
Żmudowie poświęcili swojemu no-
wemu przedsięwzięciu mnóstwo 
pracy i czasu. Najważniejsze, że 
wszystko zakończyło się pomyśl-
nie i nawet specjalny inaugura-
cyjny tort przyjechał na tę okazję 
z Wiednia.

– Chcemy, by goście czuli się 
u nas wyjątkowo, dlatego wyjąt-
kowa będzie nasza oferty i wy-
strój – mówiła Teresa Żmuda. I tak 
też było, o czym sądeczanie już nie-
bawem będą się mogli sami prze-
konać. Na trzech poziomach lokalu 
od piwnic z winami po bar na pię-
trze, czekać będzie na gości wyjąt-
kowa oferta.

(KCH)

INNA RASA: POLACY
Blisko 30 lat kabaret „Ergo” bawi sądeczan nie tylko siedzących na widowni. Właśnie ukazała się 
trzecia płyta z 14 autorskimi nagraniami grupy, którą dziś tworzą: Leszek Bolanowski, Olga Bolanowska, 
Małgorzata i Krzysztof Bielowie, Ewa Dubińska, Paweł Ferenc oraz Andrzej Józefowski. Można się więc 
śmiać przy tej płycie i w domu, i w pracy (o ile szef pozwoli). Uczestnicy piątkowej imprezy w MCK 
„Sokół” w Nowym Sączu, promującej płytę o kontrowersyjnym tytule „Inna rasa: Polacy”, już cieszą 
się z posiadania nowego krążka „Ergo”. Otrzymali ją przy zakupie biletu na ten – jak podkreślali fani 
kabaretu – wyjątkowy wieczór. 

Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy klimat

Teresa Żmuda i jej specjalni goście z Wiednia

FO
T.

 D
AN

IE
L 

JA
N

IS
ZY

N



DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   22 grudnia 201122

Więcej sportu na: www.sacz.inSport

Rodzinnych, pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wielu sukcesów w nadchodzącym Nowym 2012 Roku życzy

Dyrekcja i pracownicy
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu

nia 
oro

R E K L A M A

LUDZ IE .  W wieku 60 lat doczekał się 
swoich pięciu minut na piłkarskich 
boiskach. Mijający rok dla Mariana 
Tajdusia był szczególny. Prowadzona 
przez niego drużyna zadziwiła piłkar-
ską Polskę. Szkoleniowiec mieszkają-
cy w Tymbarku jest na fali i wierzy, że 
kolejne lata mogą być jeszcze lepsze.

Marian Tajduś jest bratem rekto-
ra Akademii Górniczo–Hutniczej, 
prof. Antoniego Tajdusia. Drugi 
brat Jan Tajduś jest zastępcą Mało-
polskiego Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej. 
Obecny trener Limanovii wybrał 
natomiast pracę w szkole, jako na-
uczyciel wychowania fizycznego. 
Pracował w Tymbarku i w Słop-
nicach, a jego pasją była piłka 
nożna. Wkrótce spróbował swo-
ich sił również w klubie, najpierw 
prowadząc młodzieżowe druży-
ny. Związał się z Harnasiem Tym-
bark, niewielkim klubem bez suk-
cesów. Mieszka zresztą kilkaset 
metrów od boiska Harnasia. Nie-
spodziewanie w sezonie 1994/95 
już jako szkoleniowiec seniorów 
wywalczył z tą drużyną awans do 
III ligi. Zespół oparty był na miej-
scowych zawodnikach, 44–letni 
wówczas trener po raz pierwszy 
zyskał w południowej Małopolsce 
znaczący rozgłos.

Skupił się na kolejnych kursach 
trenerskich, stale podnosząc swoje 
kwalifikacje. Nadal jednak nie otrzy-
mywał szansy pracy w klubie z wyż-
szej ligi. Na swoim koncie notował 
natomiast kolejne awanse z zespo-
łami, które prowadził w regionie. 
Wydawało się, że już nigdy nie wy-
rwie się z lokalnego podwórka. Tre-
nował takie drużyny jak: Turbacz 
Mszana Dolna, Sokół Słopnice, Hu-
ragan Waksmund, Limanovia, Or-
kan Szczyrzyc, Olimpia Pisarzowa. 
Zwyciężał w plebiscycie na najpopu-
larniejszego trenera ziemi limanow-
skiej w 1999, 2002 i 2004 r. 

Marian Tajduś od dawna miał roz-
ległe znajomości wśród trenerów 
w Małopolsce. Pobyty na kursach 
szkoleniowych oprócz zwiększania 
umiejętności (obecnie trener I kla-
sy z licencją UEFA–A) procento-
wały również nowymi kontaktami. 
Obecny trener Limanovii ciekawą 
ofertę pracy otrzymał już kilka lat 
temu, gdy szkoleniowcem Kolejarza 
Stróże (wówczas II liga) został Mi-
rosław Hajdo. Zależało mu, aby jego 
asystentem został dobry znajomy… 

Marian Tajduś. O szkoleniowcu 
z Tymbarku zawsze ciepło wypo-
wiadał się również senator Stanisław 
Kogut. Do podpisania umowy jednak 
nie doszło. Na przeszkodzie stanęły 
różne dylematy. Marian Tajduś pra-
cował jeszcze w szkole, a o trenerską 
pracę w klubach powiatu limanow-
skiego, w niższych ligach nie musiał 
się martwić. Wybrał więc mniej ry-
zykowne rozwiązanie. Wkrótce pod-
jął się kolejnego wyzwania w Olim-
pii Pisarzowa. Ciekawy klub z małej 
miejscowości, z coraz większymi 
aspiracjami. Siła drużyny oparta była 
głównie na sądeckich zawodnikach, 
a zespół występował w lidze okręgo-
wej. Doświadczony trener wkrótce 
otrzymał kolejną szansę, z której tym 
razem skorzystał. Ponownie z pro-
pozycją współpracy zgłosił się znajo-
my Mariana Tajdusia, Robert Moskal. 
Rola drugiego trenera w drugoligo-
wej wówczas Sandecji wydawała się 
niezwykle ciekawa. Sądecki klub na-
wiązał ścisłą współpracę z pierwszo-
ligową Kmitą Zabierzów. Do Sande-
cji przeszli wówczas czołowi piłkarze 
z zespołu, który zrezygnował z gry na 

zapleczu ekstraklasy, łącznie z tre-
nerem Moskalem. Prezes Sande-
cji Andrzej Danek montował co-
raz lepszą drużynę. Wiosna sezonu 
2008/2009 okazała się przełomo-
wa w szkoleniowej karierze Mariana 
Tajdusia. Sandecja wywalczyła histo-
ryczny awans do I ligi. Nieoczekiwa-
nie tuż po tym sukcesie pracę stra-
cił Moskal, ale w sądeckim klubie 
nadal pozostał obecny trener Lima-
novii, który na zapleczu ekstraklasy 
pracował u boku Dariusza Wójtowi-
cza. W sezonie 2009/2010 Sandecja 
osiągnęła największy sukces w swo-
jej historii, zdobywając 3. miejsce 
w I lidze. Do tego Tajduś, prowa-
dząc rezerwy Sandecji, wywalczył 
awans do IV ligi. Potem szkolenio-
wiec z Tymbarku przeniósł się do 
Limanovii, gdzie pracuje do dzisiaj.

Kończący się 2011 rok dla 60–
letniego trenera był najważniejszy 
w jego przygodzie z piłką nożną. 
W czerwcu wywalczył z Limanovią 
awans do III ligi, co wcześniej nie 
udało się tak znanym szkoleniow-
com jak Aleksander Brożyniak, Ire-
neusz Adamus czy Marek Kusto. Oni 

również obiecywali, że są wstanie 
osiągnąć awans w IV lidze z lima-
nowską drużyną. Drugie półrocze 
przyniosło jeszcze większe osią-
gnięcia. Limanovia stała się rewe-
lacją Pucharu Polski, pokonując po 
drodze m.in. drugoligową Garbar-
nię Kraków i Raków Częstochowa. 
O podopiecznych Mariana Tajdusia 
zrobiło się głośno w całej Polsce po 
sensacyjnym zwycięstwie nad eks-
traklasową Lechią Gdańsk (1–0). Na-
stępnym rywalem był Mistrz Polski, 
Wisła Kraków. Wielkie święto i pro-
mocja dla Limanowej. Na antenie 
TVP Sport była bezpośrednia trans-
misja z tego spotkania. Po zaciętym 
meczu Biała Gwiazda wygrała 2–1 
i to krakowianie zagrają w ćwierć-
finale. Relacje, reportaże i wywiady 
w najważniejszych mediach w Pol-
sce, łącznie z telewizją. Ogromna 
promocja dla trenera i jego drużyny.

– Bez wątpienia ten rok był nie-
zwykle udany – mówi Marian Taj-
duś. – Wiosną była duża presja 
awansu do III ligi. Udało się osią-
gnąć ten cel. Jesienią dotarliśmy 
do 1/8 Pucharu Polski. Tak wysoki 

pułap rozgrywek nie osiągnęła 
żadna drużyna w naszym regio-
nie. Myślę, że po latach doceni-
my, jak wysoki wynik wywalczy-
liśmy. Wszyscy w klubie zdajemy 
sobie sprawę, że ten wynik nie był-
by możliwy bez ogromnego zaan-
gażowania sponsora Limanovii, 
Zbigniewa Szubryta. Oczywiście 
niesmak pozostawia słabsza koń-
cówka w lidze, minimalna porażka 
z Wisłą Kraków i przede wszystkim 
zamieszanie z żółtymi kartkami, 
przez co wynik z Białą Gwiazdą 
został zweryfikowany jako wal-
kower 0–3 na naszą niekorzyść. 
Jednak pozycję wyjściową w lidze 
mamy nadal dobrą, a ogromne-
go doświadczenia z Pucharu Pol-
ski nikt nam nie odbierze. W pił-
ce nożnej nie powiedziałem jeszcze 
ostatniego słowa. Mam dużą deter-
minację do dalszej pracy, ale w tym 
fachu nigdy nic nie wiadomo. Jak 
są zwycięstwa, to pełno pochwał 
i ciepłych słów. Po porażkach tre-
ner zostaje sam i musi zmierzyć się 
z falą krytyki. 

JACEK BUGAJSKI

Kilkadziesiąt lat czekał na swoją szansę
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z TECZKI MARIUSZA BOCHEŃSKIEGO

Maciej Kurp

Na koniec tygodnia

NIEZWYKŁA WIZYTA.  Mini-
ster sprawiedliwości Jarosław Go-
win odwiedził w minioną sobotę Za-
kład Karny w Nowym Wiśniczu. Co to 
ma wspólnego z sądeczanami? Mi-
nistrowi towarzyszył jezuita o. Sta-
nisław Majcher (na dalszym planie 
w kapeluszu), przez wiele lat pro-
boszcz parafii kolejowej w Nowym 
Sączu. Obecnie ks. Majcher zajmuje 
się duszpasterską posługą w sądec-
kim i wiśnickim zakładzie karnym.

Wszyscy uczestnicy przedświątecz-
nego spotkania grupy modlitewnej 
z ministrem są zgodni, że było ono 
na swój sposób szczególne.

– Pan minister okazał się czło-
wiekiem bardzo otwartym – rela-
cjonuje spotkanie o. Stanisław Maj-
cher. – Mężczyźnie nie jest łatwo 
mówić publicznie o swoich rela-
cjach z Bogiem, małżeństwie, oj-
costwie, ale pan minister nie miał 
oporów, by dzielić się takimi tema-
tami podczas spotkania.

Otwartością ministra sprawie-
dliwości byli zaskoczeni przede 
wszystkim sami osadzeni. Uczest-
nik grupy modlitewnej ZK w No-
wym Wiśniczu Rafał Krawczyk 
w telefonicznej rozmowie ze swo-
ją przyjaciółką Jolantą Wojar–Kwa-
śniewską, nie krył satysfakcji:

– Rafał dzwonił do mnie zaraz 
po spotkaniu i był autentycznie 
ucieszony z wizyty i jej przebie-
gu – opowiada Jolanta Wojar–Kwa-
śniewska. – Rafał podkreślał, że 
minister podał rękę każdemu osa-
dzonemu i wszystkim złożył życze-
nia. Spędził trochę czasu z osadzo-
nymi, rozmawiał z nimi, opowiadał 

o swoich życiowych doświadcze-
niach. Mnie również bardzo się 
spodobał ten gest serca pana mi-
nistra. To postawa godna podziwu.

Wolontariusz Robert Stefanow-
ski, właściciel firmy Greinplast, 
uczestniczący w spotkaniach gru-
py i fundator świątecznych paczek 
dla osadzonych, również podkre-
ślał miłe zaskoczenie postawą mi-
nistra Jarosława Gowina.

– Przyglądałem się temu spo-
tkaniu nieco z boku i muszę przy-
znać, że jestem pod wielkim wra-
żeniem – relacjonował Robert 
Stefenowski. – Z każdym się wi-
tał, żegnał, a w tym, co mówił, 
odnosił się do Boga. Wcześniej go 
nie znałem, ale teraz jestem jego 

sympatykiem, zyskał mój wielki 
szacunek.

Na pamiątkę spotkania mini-
ster Gowin otrzymał od osadzonych 
wykonaną przez jednego z nich gra-
fikę dawnego klasztoru w Nowym 
Wiśniczu, gdzie teraz znajduje się 
więzienie.

– Postawa pana Gowina chyba 
dla wszystkich była bardzo budu-
jąca – podsumował przedświątecz-
ne spotkanie o. Stanisław Majcher. 
– Co ciekawe jego droga do Boga, 
nie była wcale prosta, bo sam przy-
znał, że kiedy dorastał, był ateistą. 
Teraz pan minister Gowin przy-
znaje, że Chrystus go uwrażliwia, 
a sam uważa się za ucznia księdza 
Józefa Tischnera. (PRIZ)

Ale to już było…
Uwielbiamy anonimy. Właśnie przyszedł niedawno jeden, ale do 
tej pory trzymamy go w kopercie. Ze strachu oczywiście. List opi-
suje pikantne rzeczy dotyczące funkcjonowania sądeckiego PKS-
–u i nowego prezesa firmy mającego inkasować za same dojazdy 
do pracy spod Krakowa 6 tys. zł miesięcznie. Piszą tam też au-
torzy o Radzie Nadzorczej firmy, piszą czyim kuzynem jest pre-
zes i kim był w przeszłości zastępca prezesa. Rewelacja, materiał 
na powieść sensacyjną w odcinkach, tylko ma jeden mankament. 
Dzieło jest anonimowe. Całkiem niedawno opublikowaliśmy w DTS 
obszerny materiał o sądeckim PKS–ie i to firmowany nazwiskiem 
byłego prezesa Marka Surowiaka. Było mocno, pewnie nawet 
dużo mocniej niż we wspomnianym anonimie. Surowiak do bólu 
szczerze ujawniał mechanizmy i układy od lat rządzące sądeckim 
PKS–em, a o które rozbił sobie głową. W odpowiedzi na materiał 
mieliśmy w redakcji DTS wizytę delegacji przedstawicieli wszyst-
kich związków zawodowych, tak licznych, że ledwo się u nas po-
mieścili. Pachniało strajkiem okupacyjnym. Jeśli więc w sądec-
kim PKS–ie dzieje się źle, wszyscy to widzą, a od lat kolejne ekipy 
nie mogą sobie poradzić z sytuacją, to może faktycznie niech le-
piej ta firma zostanie sprywatyzowana albo upadnie. W sprywa-
tyzowanym przedsiębiorstwie będzie obowiązywał przejrzysty ra-
chunek ekonomiczny – zarabiamy więc, jedziemy dalej. Nikt też 
nie będzie mógł ukraść nawet kropli paliwa, ani wypisywać sobie 
delegacji o równowartości utrzymania kilku stanowisk pracy. Tak 
więc – pożyjemy, zobaczymy, bo myśmy już o tym pisali.

(KCH)
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Minister zyskał 
sympatię osadzonych
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